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1 Programma van Eisen 


1.1 Algemeen 

1. 	 De opdrachtgever wil een regionaal dekkend Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) 
inzetten dat reizigers van deur tot deur zonder overstappen kan vervoeren. 

2. 	 De opdrachtnemer wordt gevraagd een compleet aanbod te doen, inclusief vervoer, centrale, 
ritadministratie en alle andere eisen zoals vermeld in dit Programma van Eisen en de overige 
onderdelen van het bestek. 

3. 	 De opdrachtgever noemt dit CVV-systeem “Regiotaxi Holland Rijnland”. Vervoer van deur tot 
deur dient in dit verband breed opgevat te worden. Ook de ingang van bijvoorbeeld een 
treinstation en van een winkelcentrum worden uitdrukkelijk als ‘deur’ gezien. 

4. 	 Regiotaxi Holland Rijnland rijdt van deur tot deur aangevuld met een aantal opstappunten. 
5. 	 Holland Rijnland en de provincie Zuid Holland werken in ieder geval de eerste twee jaar van de 

contractperiode Regiotaxi samen in het CVV-systeem Regiotaxi Holland Rijnland. De eerste 
twee jaar staat dit systeem open voor reguliere Openbaar Vervoer reizigers en voor personen 
zoals bedoeld in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Voortzetting nadien is onzeker. 

6. 	 De opdrachtnemer dient bestaande of eventueel nieuwe sub-regionale of lokale 
mobiliteitsoplossingen te dulden. Effecten hiervan zijn voor de rekening en risico van de 
opdrachtnemer. 

7. 	 Effecten ten gevolge van het wegvallen van bestaande vervoersystemen zijn voor rekening en 
risico van de opdrachtnemer. 

8. 	 De opdrachtnemer dient zich bewust te zijn van mogelijke veranderingen van het 
vervoervolume gedurende de looptijd van de contractperiode. Naast de mogelijke stopzetting 
van de subsidiering van de OV-ritten door de provincie, betreft dit bijvoorbeeld lokale en/of sub
regionale beleidsmaatregelen. Hierbij wordt verwezen naar de rapportage “Tweede Fase 
Onderzoek Doelgroepenvervoer Holland Rijnland, Aanbevelingen, 1 maart 2016”. Deze 
rapportage is als bijlage 9a opgenomen. Effecten van deze mogelijke veranderingen zijn voor 
rekening en risico van de opdrachtnemer. 

9. 	 Iedereen die van Regiotaxi Holland Rijnland gebruik maakt betaalt een ritbijdrage aan de 
opdrachtnemer/chauffeur in de taxi. De hoogte van de ritbijdrage kan per gemeente verschillen. 

10. Per reizigersgroep in het vervoer kan sprake zijn van een verschillend tarief. 

1.2 	Reizigersgroepen 

1. 	 De volgende reizigersgroepen zijn gerechtigd gebruik te maken van Regiotaxi Holland Rijnland: 
 Reizigers die een WMO-vervoerindicatie van hun gemeente hebben ontvangen. Aan 

deze groep wordt gerefereerd als ‘WMO geïndiceerde reizigers’.  
 Overige reizigers die Regiotaxi gebruiken als een vorm van openbaar vervoer. Aan deze 

groep wordt gerefereerd als ‘OV reizigers’. 
 Iedereen die eventueel door een van de gemeenten of regio toegelaten wordt als 

reiziger(sgroepen). 

Bovenstaande reizigersgroepen worden in dit bestek aangeduid met ‘reizigers’. 


2. 	 Gemeenten kennen voor WMO-geïndiceerde reizigers een aantal aspecten ten aanzien van 
vervoer. Deze aspecten zijn opgenomen in het reizigersbestand en betreffen: 

‐ Geen bijzonderheden
 
‐ Hulphond
 
‐ elektrische rolstoel
 
‐ niet opvouwbare rolstoel
 
‐ opvouwbare rolstoel
 
‐ rollator 

‐ visuele beperking
 
‐ Auditieve beperking
 
‐ scootmobiel
 
‐ lage instap 

‐ taxi (personenwagen)
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‐ voorinzitindicatie
 
‐ warme terugbelservice (standaard op ja)
 
‐ medische begeleiding
 
‐ sociale begeleiding
 
‐ OV begeleiding
 

3. 	 De gemeente Alphen aan den Rijn kent naast bovenstaande indicatie aspecten ook het 
specifieke aspect individueel vervoer. De opdrachtnemer dient dit tegen een meerprijs aan te 
bieden. In bijlage 1b is het aantal ritten met indicatie individueel vervoer opgenomen. 

1.3 Reisgebied 

1. 	 Reizigers kunnen met Regiotaxi Holland Rijnland reizen vanaf of naar het grondgebied van de 
14 gemeenten in Holland Rijnland. 

2. 	 De reisafstand is maximaal 5 zones, exclusief opstapzone. Deze reisafstand wordt gerekend 
vanaf het ophaaladres tot aan het bestemmingsadres. 

3. 	 Het interne vervoergebied omvat het grondgebied van de veertien gemeenten in Holland 
Rijnland. 

4. 	 Het externe vervoergebied wordt gevormd door de schil van vijf OV-zones rond het interne 
vervoergebied. 

5. 	 Ritten vanuit het externe vervoergebied zijn voor OV-reizigers alleen toegestaan als retourritten 
die gelijktijdig met de heenreis vanuit het interne vervoergebied gereserveerd worden. Voor 
WMO-geïndiceerde reizigers geldt deze beperking niet. 

6. 	 Voor WMO-geïndiceerde reizigers uit de gemeente Nieuwkoop geldt dat het maximum van 5 
zones met Regiotaxi Holland Rijnland conform de eisen in dit bestek overschreden mag worden 
voor de volgende ritten: naar en van het crematorium Rhijnhof in Leiden, de verpleeg- en 
ziekenhuizen in Leiden en Leiderdorp en het Revalidatiecentrum Leiden. Deze ritten worden 
dus gereden volgens het in dit bestek bedoelde zonetarief.  

7. 	 Voor alle inwoners van Alphen aan den Rijn geldt dat zij het maximum van 5 zones met 
Regiotaxi Holland Rijnland conform de eisen in dit bestek mogen overschrijden voor ritten naar 
en van ziekenhuizen in Leiden. Deze ritten worden gereden volgens het in dit bestek bedoelde 
zonetarief. 

8. 	 De zone-indeling wordt beheerd door de decentrale ov-autoriteiten. 
(www.dova.nu/zonekaarten). Indien de OV-zonering ophoudt, dan blijft de laatste versie van de 
OV zonering gehandhaafd gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst. 

9. 	 Bij eventuele overschakeling naar de ov-chipkaart in Regiotaxi Holland Rijnland zal de 
maximale afstand van 5 zones worden vervangen door een nader te bepalen maar 
vergelijkbare afstand in kilometers. De opstapzone wordt vervangen door een vast opstaptarief. 
Wanneer er landelijk wordt besloten dat CVV-systemen ook dienen aan te sluiten bij de OV-
chipkaart gedurende de looptijd van dit contract, dan gaan opdrachtgever en opdrachtnemer 
met elkaar in overleg om tot een gedegen en reizigersvriendelijk implementatietraject van de 
OV-chipkaart te komen. Tot dit overleg behoren onder meer de bespreking van eventuele 
meerkosten in het kader van de benodigde aanschaf van hardware voor de ov-chipkaart en 
investeringen in de onderliggende ICT-infrastructuur. De opdrachtnemer dient in ieder geval 
garant te staan voor volledige medewerking aan een vlekkeloze invoering indien tot invoering 
wordt besloten. De opdrachtnemer dient in het kader van dit contract een administratie te 
voeren die al OV-chipkaart proof is. Dat wil zeggen dat de vervoeradministratie in alle gevallen 
de afstanden van ritten zowel in zones als in kilometers weergeeft. 

10. Ook reizigers – niet zijnde de reizigers zoals bedoeld in 1.3.6 en 1.3.7 - zijn in de mogelijkheid 
om verder te reizen dan 5 OV-zones. Er wordt in dat geval door de opdrachtnemer na de 5e 

zone een marktconform vastgesteld tarief gevraagd. Dit tarief wordt per kilometer berekend 
voor een of meer reizigers die gezamenlijk de reis maken. Het door de opdrachtnemer 
bepaalde tarief wordt door de opdrachtnemer helder gecommuniceerd aan de reizigers. Dit 
tarief valt buiten het contract van de Regiotaxi Holland Rijnland. 

11. Kaag en Braassem heeft een eiland dat alleen per veerpont bereikt kan worden. De kosten van 
deze pont zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het aantal ritten is in bijlage 1g 
opgenomen. 

12. Er zijn een aantal Regiotaxi Holland Rijnland-opstappunten benoemd. Deze hebben een 
haltepaal en een vooraanmeldtijd van een half uur. Dit zijn: 

-	 Leiden aan de achterzijde / zeezijde van het Centraal Station; 
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-	 In de Breestraat in Leiden tegenover het Stadhuis ter hoogte van de Pieterskerk-
Choorsteeg;  

-	 Langs de Vijf Meilaan in Leiden t.h.v. het winkelcentrum aldaar; 
-	 In Leiderdorp nabij de bushalte aan de Heinsiuslaan bij het winkelcentrum Winkelhof;  
-	 Bij winkelcentrum de Aarhof in Alphen a/d Rijn. 

1.4 Uitvoeringsaspecten vervoer 

1. 	 Regiotaxi Holland Rijnland voert 7 dagen per week 24 uur per dag ritten uit. 
2. 	 Uitzondering hierop is oudjaarsnacht. Het vervoer en de centrale liggen stil tussen 31 december 

22:00 uur en 1 januari 01:00 uur de volgende dag. 
3. 	 Voor ritten met een gereserveerd vertrek- of aankomsttijdstip tussen 24.00 uur en 06.00 uur 

wordt aan de reiziger een extra ritbijdrage gerekend van €1,00 per zone. Dit geldt ook voor de 
opstapzone. Deze extra ritbijdrage komt ten gunste van de opdrachtgever. Het aantal ritten 
tussen 24:00 en 06:00 is in bijlage 1j opgenomen. 

4. 	 De opdrachtnemer dient eventueel oneigenlijk gebruik van Regiotaxi Holland Rijnland te 
signaleren en hiervan aan de opdrachtgever melding te maken. Aanwijzingen voor oneigenlijk 
gebruik zijn volgens een vast week- of maandprogramma gepland vervoer, zoals vervoer van 
en naar sociale werkvoorzieningen. Dit wordt als vast agendapunt in het maandelijkse reguliere 
overleg besproken. 

5. 	 Opdrachtnemer heeft een vervoerplicht en mag geen aangemelde ritten – die voldoen aan de in 
dit bestek gestelde eisen – weigeren. Deze vervoerplicht is echter niet van toepassing indien 
een (potentiële) reiziger duidelijk overlast veroorzaakt of zich sterk misdraagt. Hierbij kan 
gedacht worden aan verbaal of fysiek geweld, ongewenste intimiteiten naar personeel van de 
opdrachtnemer (of andere passagiers in het voertuig) en het gebruik van drugs of alcohol in het 
voertuig. Bij zich herhalende incidenten kan een reiziger - in samenspraak met de 
opdrachtgever – (tijdelijk) op een no-ride list gezet worden. In dat geval wordt de reiziger 
(tijdelijk) geweigerd en kan hij/zij (tijdelijk) ook geen reserveringen van ritten meer maken.  

6. 	 Vervoer mag pas worden stilgelegd bij uitzonderlijke situaties zoals calamiteiten, duidelijke 
overlast en misdragingen van een reiziger, extreme gladheid. Vervoer mag echter niet stoppen 
bij bijvoorbeeld stakingen tenzij het gaat om landelijke acties t.b.v. CAO-onderhandelingen. 

7. 	 Het vervoer mag pas worden stilgelegd na overleg en met toestemming van de opdrachtgever. 
8. 	 Regulier slecht weer, files, congestie, wegwerkzaamheden e.d. kunnen nooit als reden gebruikt 

worden om het vervoer stil te leggen of om niet op tijd te rijden.  

1.5 Aanmelden van ritten 

1. 	 Het vervoer omvat twee soorten ritten: 
-	 Ritten met een opgegeven vertrektijd: deze dienen minimaal 1 uur van tevoren te 

worden gereserveerd; 
-	 Ritten met een opgegeven aankomsttijd: deze dienen minimaal 2 uur van te voren te 

worden aangemeld. 
2. 	 Voor de opstappunten en ziekenhuizen in de regio Holland Rijnland geldt standaard een kortere 

maximale vooraanmeldtijd voor ritten met een opgegeven vertrektijd, namelijk een half uur in 
plaats van een uur. 

3. 	 Een kortere vooraanmeldtijd dan 1 uur is in overige gevallen alleen toegestaan indien de 
opdrachtnemer de rit uitvoert conform de in dit bestek gestelde eisen. 

4. 	 Een kortere vooraanmeldtijd dan 2 uur voor ritten met een opgegeven aankomsttijd is alleen 
toegestaan indien de opdrachtnemer de rit uitvoert conform de in dit bestek gestelde eisen. 

5. 	 Het aanmelden voor ritten kan maximaal één jaar vooruit. Aanmelding van ritten kan telefonisch 
plaatsvinden of via een registratiemodule op de website van de opdrachtnemer. 

6. 	 De opdrachtnemer biedt voor reizigers met een auditieve of visuele beperking een oplossing op 
maat om een rit te boeken. 

7. 	 Bij het aanmelden van ritten dient de reiziger het ophaal- en bestemmingsadres op te geven. 
Als service naar de reiziger heeft de opdrachtnemer een groot aantal bestemmingen in zijn 
bestand opgenomen waarbij de reiziger alleen de naam van de bestemming hoeft op te geven 
en geen volledig adres hoeft te weten. Tot deze bestemmingen behoren in ieder geval alle 
treinstations, huidige opstappunten van de Regiotaxi Holland Rijnland, gemeentehuizen, 
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ziekenhuizen en verzorgingshuizen in de 14 gemeenten. Het meest actuele overzicht wordt bij 
de implementatie aan de opdrachtnemer verstrekt door de opdrachtgever. 

8. 	 Bij het aanmelden van ritten dient de centrale de reiziger te wijzen op de gratis warme / 
persoonlijke terugbelservice en de reiziger te wijzen op het nut hiervan. Indien de reiziger 
aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken, registreert de opdrachtnemer dit in de 
rittenadministratie. Tijdens het aanmelden van de rit geeft de reiziger aan op welk 
telefoonnummer (vast of mobiel) hij/zij bereikbaar is. Bij het tegelijkertijd bestellen van een 
heen- en terugrit geeft de reiziger zowel aan op welk telefoonnummer hij/zij bereikbaar is voor 
de heenrit als het telefoonnummer voor de terugrit. Dit kunnen immers verschillende 
telefoonnummers zijn. Het telefoonnummer van de reiziger kan zowel een vast als een mobiel 
Nederlands nummer zijn. Aan deze service zijn voor de reiziger en Opdrachtgever geen kosten 
verbonden. De centrale dient iedere reiziger te vragen of de service ook als tekstbericht kan c.q. 
moet worden verstuurd. 

9. 	 De volgende data moeten per reizigersrit worden aangeleverd: 
a) Datum en tijdstip van de bestelde rit 
b) Telefonische wachttijd en spreektijd in seconden 
c) Pasnummer (indien van toepassing) 
d) Ophaaladres 
e) Daadwerkelijke datum en daadwerkelijke ophaaltijd 
f) Instaptijd bij ophaaladres 
g) Vertrektijd vanaf ophaaladres 
h) Bestemmingsadres 
i) Daadwerkelijke datum en daadwerkelijke aankomsttijd 
j) Uitstaptijd bij bestemmingsadres 
k) Ritnummer 
l) Indicatie van pashouder (medische begeleiding, voorinzitten, scootmobiel, rolstoel, 

elektrische rolstoel, hulphond, individueel, lage instap en sociale begeleiding) 
m) Tariefsoort 
n) De werkelijk geinde bijdrage per reizigersrit 
o) Kenteken 
p) Voertuignummer 
q) Terugbelservice (ja/nee) 
r) Ritduur  
s) afwijking ten opzichte van marge in ophaaltijd 
t) afwijking ten opzichte van marge in aankomsttijd bestemming 
u) afwijking ten opzichte van werkelijk directe reistijd in minuten en % 
v) Verstrekte tegoedbonnen 
w) Loosmelding (ja/nee) 

Tijdens het implementatietraject levert opdrachtgever een Excel format aan van bovenstaande aan 
te leveren data inclusief aan te leveren data bij bestelde maar niet-uitgevoerde ritten. 
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor bovenstaande lijst uit te breiden met relevante 
informatie/data. De opdrachtgever verplicht zich hieraan kosteloos medewerking te verlenen. 

10. Het is de reiziger toegestaan een beperkte hoeveelheid bagage mee te nemen. De reiziger 
dient dit bij de ritbestelling te melden. Bagage mag alleen worden meegenomen indien dit niet 
hinderlijk is voor chauffeur en/of andere reizigers en niet tot vervuiling of beschadigingen leidt. 
Dit ter beoordeling van de chauffeur. Bagage die een extra zitplaats inneemt dan wel elders in 
het voertuig opgeborgen moet worden, dient de reiziger bij ritbestelling te melden. Deze bagage 
dient in de kofferbak van een personenwagen te passen. Bagage die niet aan deze afmetingen 
c.q. volume voldoet mag door de chauffeur worden geweigerd. Opdrachtnemer brengt hiervoor 
geen kosten in rekening. 

1.6 	 Ophalen en brengen 

1. 	 Bij ritten met een opgegeven vertrektijd ligt de daadwerkelijke ophaaltijd tussen - 0:15:00 en     
+ 0:15:00 van de opgegeven vertrektijd. 

2. 	 Bij ritten met een opgegeven aankomsttijd ligt de daadwerkelijke aankomsttijd tussen - 0:15:00 
en 00:00:00 van de opgegeven aankomsttijd. 
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3. 	 Mocht de daadwerkelijke ophaaltijd of daadwerkelijke aankomsttijd buiten deze marges liggen, 
dan ontvangt de reiziger van de chauffeur of klantenservice een tegoedbon voor een rit van één 
reiszone plus opstapzone. De kosten hiervan zijn voor opdrachtnemer. Reizigers kunnen 
maximaal vijf tegoedbonnen per rit besteden. Tevens kunnen reizigers een deel in 
tegoedbonnen betalen en een deel in cash. Voor ritten die (deels) met een tegoedbon worden 
gereden, kunnen door de opdrachtnemer geen kosten bij de opdrachtgever of reiziger in 
rekening worden gebracht. 

4. 	 Opdrachtnemer is verplicht d.m.v. een persoonlijke, gratis, terugbelservice de reiziger 
voorafgaand aan het ophaaltijdstip te informeren dat het voertuig onderweg is. Deze warme 
terugbelservice dient 10 minuten voorafgaand aan het te verwachten ophaaltijdstip aan de 
reiziger te worden doorgegeven. De terugbelservice wordt door de chauffeur uitgevoerd, de 
zogeheten ‘warme’ terugbelservice.  

5. 	 Bij vertraging zal de reiziger zo snel mogelijk maar in ieder geval uiterlijk vijf minuten na de 
gewenste ophaaltijd (inclusief marge) moeten worden geïnformeerd over de duur van de 
vertraging. De opdrachtnemer moet zich er van gewissen dat de reiziger deze melding ook 
daadwerkelijk krijgt. Deze service biedt de opdrachtnemer gratis aan. Deze ritten worden door 
de opdrachtnemer geregistreerd als ‘te laat ritten’ en door de opdrachtgever als “te laat” 
beschouwd. 

6. 	 De reiziger wordt opgehaald bij de deur van de woning dan wel bij de deur van een 
wooncomplex. Wanneer het een hal van een publieke instelling is meldt de chauffeur zich bij de 
receptie. Betreft het een privé adres dan belt de chauffeur aan. Wanneer er sprake is van een 
wooncomplex of flatgebouw dan vormt de centrale ingang van het wooncomplex op de begane 
grond voor het betreffende huisnummer de deur. De chauffeur begeleidt dan wel ondersteunt 
de reiziger van de deur waar de reiziger zich bevindt naar het voertuig en op de plaats van 
bestemming andersom. Het ondersteunen houdt in de reiziger een arm geven, dan wel de 
rolstoel duwen en inladen in het voertuig. De chauffeur helpt de reiziger bij het in- en uitstappen. 
Het vastzetten van de rolstoel gebeurt conform de eisen van de meest recente code VVR. De 
reiziger die gebruik maakt van een scootmobiel is verplicht uit de scootmobiel te gaan bij het 
betreden dan wel verlaten van het voertuig. De chauffeur draagt zorg voor het inladen van de 
scootmobiel en het vastzetten van de scootmobiel. 

7. 	 Het zal voorkomen dat de chauffeur de reiziger niet aantreft. Hiervoor geldt dat de chauffeur 
een loosmeldingsnotificatie achterlaat in de brievenbus bij een privé adres. Wanneer het een 
loosmelding is bij een publieke instelling dient de chauffeur een loosmelding bij de receptie af te 
geven. Een kopie van de loosmeldingsnotificatie wordt na de dienst van de chauffeur afgegeven 
bij de door de opdrachtnemer aangestelde functionaris. Op de notificatie staat duidelijk vermeld 
het tijdstip dat de chauffeur zich bij het adres heeft gemeld. 

8. 	 Indien een pashouder binnen een maand twee of meer loosmeldingen veroorzaakt, dient 
opdrachtnemer opdrachtgever hierover te informeren. Indien de pashouder loosmeldingen blijft 
veroorzaken, kan opdrachtgever bepalen om de pashouder (tijdelijk) niet meer te accepteren 
als vervoergerechtigde. 

1.7 Combineren en omrijden 

1. 	 De opdrachtnemer mag volgtijdelijk combineren met andere vervoervormen mits hij zich houdt 
aan de eisen van Regiotaxi Holland Rijnland zoals neergelegd in dit bestek. Dit betekent onder 
meer dat de vervoergerechtigde reizigers in Regiotaxi Holland Rijnland geen hinder 
ondervinden van het volgtijdelijk combineren en de dienstverlening aan deze reizigers 
onverminderd goed blijft. 

2. 	 Combinatie van doelgroepen uit andere vervoervormen met doelgroepen van Regiotaxi Holland 
Rijnland in een zelfde voertuig (combineren in een voertuig) is niet toegestaan. 

3. 	 Bij het combineren van vervoergerechtigden van  Regiotaxi Holland Rijnland in een voertuig 
geldt dat totale reistijd ten opzichte van de directe reistijd voor ritten tot en met 2 reiszones nooit 
met meer dan 20 minuten worden verlengd en voor ritten van 3 tot en met 5 zones nooit met 
meer dan 30 minuten worden verlengd. Deze tijdsmarge wordt aangeduid als omrijdmarge. 

4. 	 Directe reistijd is gedefinieerd als de snelst mogelijke verplaatsing van ophaaladres naar 
bestemmingsadres. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van de laatste versie ANWB 
routeplanner dan wel een andere door de opdrachtgever goedgekeurde gelijkwaardige planner. 
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1.8 Personeel 

1. 	 ‘Bij ingang van een nieuwe contractperiode verplicht de opdrachtnemer zich te houden aan de 
regeling Bijlage 3 Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten (OPOV), en is de 
meest recente cao Taxivervoer van toepassing. De regeling OPOV is als bijlage 9d 
opgenomen, 

2. 	 De opdrachtnemer moet op verzoek de opdrachtgever een lijst van in te zetten chauffeurs en 
diploma’s in bezit van de betreffende chauffeur overhandigen. 

3. 	 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de uit dit bestek voortvloeiende werkzaamheden 
worden uitgevoerd door chauffeurs die: 
-	 Voor de reiziger aan hun kleding herkenbaar zijn (bijvoorbeeld een leesbare badge met logo 

van het systeem op de kleding dragen) 
-	 Een chauffeurspas kunnen tonen 
-	 in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma 
-	 aantoonbaar op de hoogte zijn van de meest recente code VVR ( Code Veilig Vervoer 

Rolstoelinzittenden). Aantoonbaar wil zeggen dat hij een verklaring van zijn werkgever dan 
wel opleider in zijn bezit heeft dat hij hiervoor is opgeleid en op de hoogte is op welke wijze 
rolstoelinzittenden dienen te worden vervoerd conform de meest recente code VVR 

-	 de Nederlandse taal verstaan, schrijven en spreken 
-	 representatief zijn 
-	 reizigersvriendelijk werken en een dienstverlenende instelling hebben 
-	 de reiziger – indien gewenst - helpt bij het in- en uitstappen 
-	 kennis hebben van en ervaring hebben met het veilig vastzetten van rolstoelen 
-	 de zit- en tiltechniek ten behoeve van passagiers met een fysieke beperking beheersen 
-	 erop toezien dat in het voertuig niet wordt gerookt; ook geen elektrische sigaretten. 
-	 ervoor zorgen dat orde en rust in het voertuig wordt gehandhaafd 
-	 kennis hebben van alle – binnen het vervoergebied – feitelijk voor het openbaar verkeer in 

gevolge de Wegenwet opengestelde wegen en (bij doelgroep bekende) gebouwen of terug 
kunnen vallen op een systeem dat hun die kennis kan verschaffen, zodat omrijden tot een 
minimum wordt beperkt 

-	 zorgdragen voor veilig en comfortabel vervoer van passagiers 
4. 	 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de overige personeelsleden – waaronder 

personeelsleden van de centrale: 
a. 	 de Nederlandse taal goed verstaan, schrijven en spreken 
b. 	 een dienstverlenende en klantvriendelijke instelling hebben 
c. 	 goede kennis hebben van de beperkingen (in communicatievaardigheden) van de 

reizigersgroepen en ervaring in omgang hiermee een goede kennis hebben van wegen, 
straten en openbare gebouwen in het gebied 

d. 	 goede kennis hebben van de actuele voorwaarden van het vervoersysteem Regiotaxi 
Holland Rijnland 

e. 	 goed op de hoogte zijn van het noodscenario en een exemplaar in bezit hebben 

8 



 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
   

  

  

 
 

 
 

 
 

1.9 Materieel 

1. 	 De voor Regiotaxi Holland Rijnland in te zetten voertuigen dienen altijd herkenbaar te zijn voor 
de reiziger. De herkenbaarheid wordt gerealiseerd door het voertuig uit te rusten met een door 
de opdrachtgever vast te stellen logo. De opdrachtnemer draagt de kosten voor de 
vervaardiging en het aanbrengen van de presentatie op de in te zetten voertuigen. 

2. 	 De opdrachtnemer mag op en binnen de voertuigen geen uitingen voeren anders dan voor 
Regiotaxi Holland Rijnland en de eigen handelsnaam. 

3. 	 Alle in te zetten voertuigen voor Regiotaxi Holland Rijnland moeten voldoen aan alle wettelijke 
eisen en bepalingen. De voertuigen inclusief inventaris dienen op de daarvoor wettelijk 
vastgestelde termijnen gekeurd te zijn. 

4. 	 Alle in te zetten voertuigen moeten voorzien zijn van goed werkende en actuele 
navigatieapparatuur. 

5. 	 De opdrachtnemer moet na gunning op verzoek van de opdrachtgever een lijst van alle voor dit 
vervoer in te zetten voertuigen overhandigen. Uit de lijst moet de leeftijd, soort en kenteken van 
het voertuig blijken. 

6. 	 Alle in te zetten voertuigen voor rolstoelvervoer dienen te zijn voorzien van materialen en 
middelen die zijn goedgekeurd om de rolstoelinzittende met rolstoel, volgens de laatste eisen 
beschreven in de meest recente code VVR, te kunnen vervoeren. 

7. 	 Op de achterbank van een auto nemen maximaal twee mensen plaats. 
8. 	 De opdrachtnemer dient de beschikking te hebben over voertuigen die geschikt zijn voor: 

-	 Personen die qua instap en zitbehoeften geen bijzondere eisen aan het vervoermiddel 
stellen; 

-	 Personen die een voorinzit indicatie hebben; 
-	 Personen die een personenauto indicatie hebben; 
-	 Personen die moeilijk te been zijn en niet meer dan 20 cm hoogteverschil kunnen 

overbruggen; 
-	 Personen, die ook tijdens het vervoer, gebruik maken van een (elektrische) rolstoel; 
-	 Personen die gebruik maken van een (elektrische) rolstoel / scootmobiel, maar tijdens 

het vervoer plaatsnemen op een gewone stoel. 
9. 	 De opdrachtnemer moet mensen met een rollator, scootmobiel of rolstoel meenemen. Hiervoor 

geldt: 
-	 De (elektrische) rolstoel / scootmobiel heeft een gangbaar formaat; 
-	 De (elektrische) rolstoel / scootmobiel is veilig vast te zetten tijdens de rit. 
-	 Scootmobielgebruikers tijdens het vervoer niet in de scootmobiel blijven zitten 

10. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de reiziger te allen tijde in een passend voertuig 
wordt vervoerd. De in te zetten voertuigen moeten: 

-	 Voorzien zijn van gordels voor elke zitplaats / rolstoelplaats; 
-	 Voorzien zijn van voldoende handgrepen; 
-	 Voorzien zijn van een goede vering en comfortabele stoelen; 
-	 Voorzien zijn van winterbanden in de periode 1 oktober – 1 april. 

11. De in te zetten voertuigen mogen gedurende de contractperiode (inclusief eventuele 
verlengingen) maximaal 7 jaar oud zijn. Het bouwjaar is leidend voor de leeftijdsbepaling. 

12. De in te zetten voertuigen moeten: 
-	 beschikken over goed werkende temperatuurregeling;  
-	 beschikken over goedwerkende communicatiemiddelen waarmee op elk gewenst 

moment contact kan worden opgenomen met de centrale en die tevens gebruikt kunnen 
worden bij de eerste hulpverlening de communicatie met de reiziger/klantenservice i.v.m. 
de warme terugbelservice; 

-	 Voorzien zijn van een goed werkende en goedgekeurde brandblusser en een adequaat 
gevulde EHBO-doos; 

-	 Beschikken over voldoende (aparte) ruimte voor het mee vervoeren van hulpmiddelen 
en (hand)bagage; 

-	 Schoon zijn. 
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1.10 Duurzaamheid materieel 

1. 	 Opdrachtgever baseert zich voor de minimale duurzaamheidseisen waaraan materieel moet 
voldoen op de meest recente versie van het document “Criteria voor duurzaam inkopen van 
vraagafhankelijk vervoer van Agentschap.nl (op dit moment versie 16, oktober 2011). Dit 
criteriadocument alsmede eventuele latere versies daarvan is c.q. zijn leidend ten aanzien van 
bepalingen omtrent de euronormering. Opdrachtnemer moet invulling geven aan deze minimale 
duurzaamheidseisen en dit gedurende de gehele contractperiode garanderen. 

2. 	 Ter indicatie wordt onderstaand aangegeven waaraan voertuigen minimaal moeten voldoen. 
3. 	 Na gunning door Opdrachtnemer nieuw aan te schaffen voertuigen moeten voldoen aan de 

hoogst geldende euro emissienorm op het moment van aanschaf (Euro 6). Dit geldt ook voor 
voertuigen die gedurende het contract als aanvullend of als vervangend worden ingezet. 

4. 	 Voertuigen die niet nieuw zijn bij aanvang van de Overeenkomst en niet als aanvullende of als 
vervangende voertuigen worden ingezet gedurende de Overeenkomst dienen te voldoen aan 
de Euronorm 5 voor voertuigen welke zijn voorzien van een door het Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland gecertificeerd roetfilter (www.rvo.nl). 

5. 	 De in te zetten voertuigen mogen gedurende de contractperiode (inclusief eventuele 
verlengingen) maximaal 7 jaar oud zijn (het bouwjaar is leidend voor de leeftijdsbepaling).  

1.11 Centrale en administratie 

1. 	 De opdrachtnemer bezit, richt in of huurt een centrale voor een efficiënte en effectieve 
uitvoering van Regiotaxi Holland Rijnland conform de in dit bestek gestelde eisen.  

2. 	 De opdrachtnemer heeft de beschikking over een centrale die de aanmelding van ritten (per 
telefoon en via de website) afhandelt, de ritten plant, het vervoer coördineert, en optreedt in 
noodsituaties. 

3. 	 De (reserverings)centrale is 24 uur per dag bemand voor de bovenstaande taken. Een 
uitzondering is oudejaarsdag van 22:00 uur tot 01.00 de volgende dag. De centrale is dan 
gesloten. 

4. 	 De centrale is voor het bestellen, wijzigen en annuleren van bestelde ritten en het navraag doen 
over de uitvoering van bestelde ritten bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 2022368.  

-	 Opdrachtnemer is verplicht dit nummer te gebruiken.  
-	 Het nummer is eigendom van de opdrachtgever.  
-	 De kosten voor het gebruik van het nummer zijn voor rekening van opdrachtnemer. 
-	 De gesprekskosten voor reizigers zijn maximaal 2 cent per minuut (exclusief de reguliere 

gesprekskosten bij gebruik van een mobiele telefoon). 
-	 De nieuwe opdrachtnemer regelt met de huidige opdrachtnemer een in de ogen van de 

klant en opdrachtgever geruisloze overgang van het telefoonnummer.  
5. 	 De centrale/klantenservice verzorgt het geven van (vervoer en rit)informatie aan (potentiele) 

reizigers van Regiotaxi Holland Rijnland. Dit is inclusief het beantwoorden van vragen, klachten 
over het geleverde. 

6. 	 De centrale/klantenservice is van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur voor 
vragen, klachten of opmerkingen bereikbaar op het telefoonnummer 0900-2022369. 

-	 Opdrachtnemer is verplicht dit nummer te gebruiken. 
-	 Het nummer is eigendom van de opdrachtgever. 
-	 De kosten voor het gebruik van het nummer zijn voor rekening van opdrachtnemer. 
-	 De gesprekskosten voor reizigers zijn maximaal 2 cent per minuut (exclusief de reguliere 

gesprekskosten bij gebruik van een mobiele telefoon). 
-	 De nieuwe opdrachtnemer regelt met de huidige opdrachtnemer een in de ogen van de 

reiziger en opdrachtgever geruisloze overgang van het telefoonnummer.  
7. 	 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de reiziger die belt binnen vijftien seconden 

verbinding heeft en nooit langer dan zestig seconden wacht voordat hij/zij een reservering kan 
maken, vragen kan stellen of klachten kan indienen. Gedurende het wachten dient de reiziger 
geïnformeerd te worden over de nog resterende wachttijd. 

8. 	 De opdrachtnemer moet beschikken over software waarmee validatie, autorisatie, identificatie 
en administratieve afhandeling van financiële en klantgegevens kan worden verricht. 

9. 	 Alle communicatie met de centrale dient traceerbaar te zijn. Dit betekent dat alle 
ritreserveringen tot 2 jaar na dato bewaard dienen te blijven. 

10. In verband met de door de opdrachtgever geëiste data en ten behoeve van de analyse en 
controle van deze data (op zowel totaal als gemeentelijk niveau) dient de opdrachtnemer over 
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het vervoerproces bepaalde data te verzamelen, te registreren en vast te leggen in een 
database. Deze data moet als Excel bestand binnen twee weken na afloop van een maand 
door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden aangeleverd. Een overzicht van deze 
data is als bijlage 9c opgenomen.  

11. Daarnaast stelt de opdrachtnemer elke maand managementrapportages aan de opdrachtgever 
beschikbaar. E.e.a. volgens de door opdrachtgever tijdens de implementatie aan te leveren 
formats. 

12. De opdrachtnemer en iedereen die de opdrachtnemer bij de uitvoering van de Regiotaxi 
Holland Rijnland betrekt, nemen de bepalingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens in 
acht. Alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden verkregen 
en verzameld, worden voor geen ander doel aangewend dan waarvoor zij zijn verzameld. De 
genoemde gegevens worden niet aan derden – anders dan de opdrachtgever – ter beschikking 
gesteld. Om een en ander te waarborgen wordt voor aanvang van het contract een 
privacyreglement opgesteld. De opdrachtnemer conformeert zich aan het privacyreglement van 
Holland Rijnland. De te actualiseren versie is als bijlage 9e opgenomen. 

13. Na afloop of bij een tussentijdse opzegging van de overeenkomst draagt de opdrachtnemer en 
verdere betrokkenen alle gegevens kosteloos over aan de opdrachtgever. Hieronder valt het 
bestand met pashouders en alle gerelateerde informatie, alsmede een bestand met reeds 
aangevraagde ritten voor de periode na afloop van de overeenkomst. Deze bestanden moeten 
toegankelijk en leesbaar zijn voor de opdrachtgever. 

14. De opdrachtnemer werkt mee aan alle vormen van controle door of namens de opdrachtnemer 
op juistheid van gegevens of geleverde kwaliteit. 

15. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat een accountant een verklaring afgeeft dat de aangeleverde 
data een waarheidsgetrouw beeld geven. Deze verklaring moet meegeleverd worden over de 
eerste maand en daarna over elk afgelopen jaar (binnen 2 maanden na afloop van het 
kalenderjaar).  

1.12 Vervoerpassen 

1. 	 Er zijn drie soorten reizigers: 
-	 Reizigers met reguliere ov-passen 
-	 WMO-geïndiceerde reizigers met een pas 
-	 Reizigers die reizen zonder pas 

2. 	 WMO-geïndiceerde reizigers kunnen een vervoerpas aanvragen bij de gemeente (of ISD 
Bollenstreek of voor de Rijnstreek bij Participe) waarbij de opdrachtnemer een 
kostenvergoeding van maximaal € 6,00 (vast bedrag voor de gehele contractperiode) per pas 
kan vragen. Hij brengt deze kosten in rekening bij de gemeenten. Voor het reizen tegen het 
WMO-tarief is een vervoerpas verplicht. De OV-reiziger kan een pas, tegen hetzelfde bedrag, 
bij de opdrachtnemer aanvragen. Deze reiziger betaalt de kosten van de pas zelf.  

3. 	 De vervoerpas is een fysieke pas die de reiziger binnen 2 weken na toewijzing / aanvraag krijgt 
thuisgestuurd. 

4. 	 Reizigers met een vervoerpas dienen deze pas bij instappen en uitstappen altijd aan de 
chauffeur te tonen. 

5. 	 De chauffeur is verplicht de vervoerpas van de reiziger door de paslezer te halen bij in- en 
uitstappen van de reiziger. 

6. 	 De chauffeur mag reizigers die de vervoerspas niet bij zich hebben niet weigeren. De chauffeur 
dient dit wel te registeren. 

7. 	 De vervoerpas dient door middel van een magneetstrip of andere techniek leesbaar te zijn voor 
de in de voertuigen aanwezige kaartlezers. 

8. 	 Naast individuele aanvragen voor vervoerpassen, kunnen organisaties ook collectief 
vervoerpassen aanvragen voor een bepaalde groep. Dit is in ieder geval van toepassing op de 
14 gemeenten die voor de start van Regiotaxi Holland Rijnland de bestanden met WMO
geïndiceerden aan de opdrachtnemer leveren. De opdrachtnemer kan dan zorgen voor tijdige 
verzending van de vervoerpassen voor WMO-geïndiceerden. De kosten van de passen, max. € 
6 per pas; een vast bedrag voor gehele contractperiode kunnen bij de gemeenten in rekening 
worden gebracht. Ook kan gedacht worden aan gemeenten die een reguliere vervoerpas voor 
bepaalde doelgroepen aanvragen of aan bedrijven en organisaties die voor hun klanten of 
personeel vervoerpassen aanvragen. 
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1.13 Reizigerstarieven (ritbijdragen reizigers) 

1. 	 De volgende tarieven (alle tarieven prijspeil 2016 en inclusief 6% BTW) zijn van toepassing in 
de Regiotaxi: 

-	 WMO-tarief 65 jaar en ouder 
-	 WMO-tarief tot 65 jaar 
-	 OV-tarief (€2,70 per zone) 
-	 Nachtrit 
-	 Markttarief 
- Sociale begeleiding 

De eerste twee tarieven zijn voor WMO-geïndiceerden geldig binnen het door de gemeente 
vastgestelde maximum aantal zones (dit kan een variabel aantal zones per persoon per jaar 
zijn). Het laatste tarief wordt hier buiten beschouwing gelaten omdat verrekening van dit tarief 
geheel tussen opdrachtnemer en reiziger plaats vindt. Dit maakt ook geen deel uit van het 
Regiotaxi-contract. 

2. 	 Niet declarabel zijn: 
-	 Begeleiders op basis van medische (WMO) indicatie 
-	 Begeleiders reizend met ov begeleiderskaart en/of een indicatie voor medische 

begeleiding 
-	 Kinderen onder de 4 jaar (met een maximum van twee kinderen tot 4 jaar per betalende 

volwassene) 
-	 Hulphonden 
-	 Kleine huisdieren (in een tas) 
-	 (Hand)Bagage 
-	 Hulpmiddelen 

3. 	 De aangesloten gemeenten bepalen per gemeente of cluster van gemeenten afzonderlijk 
jaarlijks de ritbijdrage voor WMO-geïndiceerde reizigers. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat één 
of meer gemeenten gedurende het contract beslissen geen leeftijdsverschil meer toe te passen. 
De opdrachtgever communiceert dit uiterlijk 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar 
waarin de bijdragen gelden aan de opdrachtnemer. 

4. 	 De opdrachtnemer int de reizigerstarieven (ritbijdrage). 
5. 	 Voor de berekening van de ritbijdrage wordt de oude zone systematiek van het Openbaar 

Vervoer gevolgd. Een rit kost een opstapzone plus de te reizen zones.  
Vb. Wanneer een reiziger één zone reist worden er twee zones ritbijdrage afgerekend( de 
opstapzone en de reiszone). 

6. 	 De ritbijdrage wordt in contanten aan de chauffeur voldaan. Uitgezonderd hierop zijn reizigers 
die vooraf bij de opdrachtnemer hebben verzocht om maandelijks per incasso de ritbijdragen te 
voldoen. De opdrachtnemer stuurt op verzoek van de reiziger een specificatie van de gemaakte 
reizen met de ritbijdrage per rit. Dit overzicht kan ook per mail dan wel op een andere 
elektronische wijze worden verstrekt. Voor deze opgave zijn voor de opdrachtgever en de 
reiziger geen kosten verbonden. Voor de opdrachtgever is het aanbieden van pinbetaling 
inclusief een bon van de gedane betaling van de ritbijdrage een pré. 

7. 	 OV-chipkaart is vooralsnog niet geldig in de Regiotaxi. 
8. 	 De chauffeur dient de reiziger te wijzen op de mogelijkheid een vervoerbewijs te ontvangen. De 

reiziger ontvangt – tenzij hij/zij aangeeft dit niet te wensen – van de chauffeur bij betaling een 
vervoerbewijs. Het vervoerbewijs is tevens betalingsbewijs. 

9. 	 Op het vervoerbewijs staan tenminste vermeld: naam van de Regiotaxi Holland Rijnland, datum 
en tijdstip van voorrijdtijd op het ophaaladres, vertrektijd van het ophaaladres, voorrijdtijd bij het 
bestemmingsadres, vertrektijd bij het bestemmingsadres, opstapzone, uitstapzone, aantal 
gereisde zones, zonetarief, totaalbedrag, aantal kilometers (directe reistijd / kortste route), 
aantal kilometers (daadwerkelijk gereisd), BTW/omzetbelasting, het nummer van de 
klantenservice. De opdrachtgever geeft bij aanvang van de contractperiode zijn akkoord op het 
vervoerbewijs. 

1.14 Marketing en communicatie 

1. 	 De opdrachtgever en opdrachtnemer stemmen communicatie- marketing- en promotieacties 
onderling af. 

2. 	 De opdrachtgever neemt hierbij het initiatief en heeft ook de verantwoordelijkheid aangaande 
de primaire informatieverstrekking naar reizigers (middels brochures, website, en dergelijke). 
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De taak van de opdrachtnemer is pro-actief mee te denken en te overleggen met de 

opdrachtgever hierin.
 

3. 	 Daarnaast liggen de volgende taken bij de opdrachtnemer (waarbij alle kosten voor de 
opdrachtnemer komen): 

-	 Reguliere informatieverstrekking aan reizigers over boekingsinformatie, tariefwijzigingen 
en overige relevante wijzigingen; 

-	 Informatieverstrekking aan www.9292ov.nl 
-	 Informatieverstrekking aan Translink Systems (TLS); 
-	 Informatieverstrekking aan NS en vervoerbedrijven in de regio; 
-	 Informatieverstrekking aan relevante organisaties, pers en overheden in de regio. 

Informatie wordt pas verstrekt na onderling overleg en goedkeuring van opdrachtgever. 

1.15 Klankbordgroep en overleggen 

1. 	 Opdrachtgever zal een klankbordgroep oprichten met sub-regionale gemeentelijke 
vertegenwoordigers ter bespreking van gemeentelijke initiatieven. Deze groep komt 2 tot 4 keer 
per jaar bijeen. Deelname opdrachtnemer op afroep.  

2. 	 Opdrachtgever heeft een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties. Deze groep komt 2 tot 4 keer per jaar bijeen. Deelname van de 
opdrachtnemer is verplicht.  

3. 	 De opdrachtgever voert over alle zaken die de Regiotaxi betreffen één keer per maand 
gedurende het contract overleg met de opdrachtnemer. 
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2 Begrippenlijst 


Begrip 

Aankomsttijd, 
daadwerkelijk 

Definitie/omschrijving 

Tijdstip waarop een reiziger daadwerkelijk aankomt op het afgesproken 
bestemmingsadres. Dit is het tijdstip van voorrijden van het voertuig op het 
bestemmingsadres. Dit tijdstip wordt door de opdrachtnemer geregistreerd. 

Aankomsttijd, 
gewenst 

Tijdstip waarop een reiziger wenst aan te komen op een bestemmingsadres. Deze tijd 
(alsmede het adres) is door de Reiziger aan de centrale bij de reservering opgegeven 
en deze tijd wordt door de opdrachtnemer in de ritadministratie opgenomen. 

Bestemmingsadres Het adres waar de Reiziger naartoe gebracht wenst te worden. 
Centrale De centrale waar de aanmelding van ritten (per telefoon en via de website) worden 

afgehandeld, de ritten worden gepland, het vervoer op straat wordt gecoördineerd en 
men optreedt in noodsituaties.  

Deur De (huis-)deur van een woning of gebouw, dan wel iedere plaats bereikbaar per 
personenauto en gelegen aan de openbare weg. Wanneer er sprake is van een woon
complex of flatgebouw dan vormt de centrale ingang van het wooncomplex op de 
begane grond voor het betreffende huisnummer de deur. Ook de ingang van een 
treinstation, een busstation, de ingang van een winkelcentrum worden uitdrukkelijk als 
‘deur’ gezien. 

Deur-deur-vervoer Vervoer waarbij de passagier (zo dicht mogelijk ) bij de deur van het vertrekadres wordt 
afgehaald en (zo dicht mogelijk) bij de deur van het bestemmingsadres wordt afgezet. 
Vervoer van deur tot deur dient in dit verband breed opgevat te worden. 

Externe zone OV-zone die geheel buiten het grondgebied van de deelnemende gemeenten valt. 
Handbagage Zaken die de reiziger als gemakkelijk mee te voeren, draagbare dan wel met de hand 

verrijdbare zaken op of bij zich heeft. Deze zaken nemen geen extra zitplaats in. 
Hulphond Hond die de Pashouder noodzakelijke ondersteuning biedt op grond van de 

beperkingen van de Pashouder en als zodanig herkenbaar is. 
Interne zone OV-zone die geheel of gedeeltelijk binnen het grondgebied van de deelnemende 

gemeenten valt. 
Loosmeldings-
notificatie 

Kaart met bon van een Rit die de chauffeur achterlaat bij het afgesproken ophaaladres. 

Loosmelding Melding door de chauffeur aan de centrale wanneer de chauffeur en de reiziger elkaar 
niet treffen. 

Loosrit Een bestelde Rit waarbij de reiziger en de chauffeur elkaar niet treffen. 
Maximaal 
toegestane reistijd 

Directe reistijd plus de toegestane omrijdmarge 

Medische 
begeleider 

Een persoon die volgens indicatie van de gemeente met de WMO-geïndiceerde reiziger 
mee moet reizen vanwege een medische en/of zorg verlenende noodzaak. De 
medische begeleider reist vanaf hetzelfde ophaaladres naar hetzelfde 
bestemmingsadres. De WMO-geïndiceerde reiziger is zelf verantwoordelijk voor het al 
dan niet meenemen van de medische begeleider en geeft dit bij de ritreservering aan. 
De ritten van de medische begeleider zijn niet declarabel bij de opdrachtgever en/of 
reiziger.  

Nachtrit Ritten met een gereserveerd ophaal- of aankomtijdstip tussen 24.00 uur en 06.00 uur. 
Omrijdmarge Toegestane extra reistijd bovenop de directe reistijd. 
Opdrachtgever Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. 
Opdrachtnemer De inschrijver aan wie de opdracht is verleend en/of de inschrijver aan wie de 

opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen. 
Ophaaladres  Het adres waar de reiziger opgehaald wenst te worden. 
Ophaaltijd, 
daadwerkelijk 

Tijdstip waarop een reiziger daadwerkelijk wordt opgehaald op het afgesproken 
ophaaladres. Dit is het tijdstip dat het voertuig voorrijd bij het ophaaladres. Dit tijdstip 
wordt door de opdrachtnemer geregistreerd. 

Opstappunt Een door de opdrachtgever specifiek benoemde locatie. Deze locaties hebben een 
haltepaal en kennen een vooraanmeldtijd van een half uur. 

OV-zone =openbaar-vervoerzone. Gebiedsbepaling conform de indeling zoals deze op het 
moment van publicatie van dit document te vinden is op www.dova.nu/zonekaarten 

Reizigers Personen die gebruik mogen maken van het CVV-systeem 
Reizigersbestand Bestand waarin gegevens van reizigers zijn opgenomen inclusief indicaties ten aanzien 

van vervoer zoals medische begeleiding, gebruik elektrische rolstoel, voorin zitten. 
Reizigersgroepen Groepen die door de opdrachtgever zijn toegelaten tot het CVV systeem 
Reizigersrit Het vervoer van een reiziger van ophaaladres naar bestemmingsadres 
Reizigerstarief Het bedrag dat de reiziger per OV-zone ( en voor de opstapzone) betaalt voor een rit 

met Regiotaxi. 
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Begrip Definitie/omschrijving 

Rit Het vervoer van 1 of meer reizigers van ophaaladres naar bestemmingsadres 
Sociaal begeleider Een persoon die volgens indicatie van de gemeente Alphen aan den Rijn met de WMO-

geïndiceerde reiziger mee kan reizen vanuit sociale of maatschappelijke  doelstellingen. 
De sociaal begeleider reist vanaf hetzelfde ophaaladres naar hetzelfde 
bestemmingsadres. De WMO-geïndiceerde reiziger geeft het al dan niet meenemen van 
de sociale begeleider bij de ritreservering aan. 

Vertrektijd Tijdstip dat voertuig vertrekt vanaf ophaaladres. Dit tijdstip dient door de opdrachtnemer 
te worden geregistreerd.  

Vervoergebied Het gebied waar een Rit mag worden uitgevoerd. 
Vervoerpas Namens opdrachtgever verstrekte pas op basis waarvan pashouder gebruik mag maken 

van het CVV-systeem  
Vervoerplicht Verplichting van de opdrachtnemer om ritten die voldoen aan de in dit bestek gestelde 

eisen uit te voeren. 
Vooraanmeldtijd De minimale tijd die reiziger vooruit dient te boeken.  
Voorinzit-indicatie Pashouder die op grond van een medische indicatie het recht heeft op een zitplaats 

voorin in een gewone taxi. 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
Zone/reiszone Een zone zoals gedefinieerd in het landelijk openbaar vervoer zoneringsysteem. 

Handtekening 
inschrijver 

Naam inschrijver 

Functie inschrijver 

Onderneming 

Plaats en datum 
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