Formulier aanmelden Mokumflex
Scholierenvervoer Landelijk Noord
Gelieve dit formulier vóór 1 augustus 2020 ingevuld en ondertekend per e-mail te verzenden
aan mokumflex@staxi.nl.

NAW-GEGEVENS
Naam ouder:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEGEVENS VAN HET KIND
Naam kind:
Geboortedatum:

-------------------------------------------------------------------------------------------

VERVOERSPATROON
Geef hieronder aan in welke weken, op welke dagen en dagdelen jouw kind in de periode 1708-2020 t/m 18-12-2020 gebruik zal maken van Mokumflex Scholierenvervoer Landelijk
Noord. Je betaalt per rit per persoon €2,50. Wij zullen één verzamelfactuur versturen voor de
volgende drie maanden. Nadat de factuur betaald is, ronden wij de registratie af en plannen
we het vervoer in.
Vink aan wat van toepassing is:
Voor welke weken heeft jouw kind vervoer van/naar school nodig?
o Oneven weeknummer
o Even weeknummers
o Alle weeknummers
Welke dagen en dagdelen is het vervoer nodig?
o Maandagochtend
o Maandagmiddag
o Dinsdagochtend
o Dinsdagmiddag
o Woensdagochtend
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o Woensdagmiddag
o Donderdagochtend
o Donderdagmiddag
o Vrijdagochtend
o Vrijdagmiddag
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Bij welke halte stapt jouw kind ’s ochtends op en/of ’s middags uit?
Route 1
o Halte Waterlandplein (07:55)
o Halte Schellingwouderdijk 176 (08:00)
o Halte Noorderijdijk (08:05)
o Halte Durgerdammerdijk 36 (08:10)
o Halte Durgerdammerdijk 176 (08:15)
o Halte Dorpsweg Ransdorp (school; aankomst om 08:25)
Route 2
o Halte Nopeind (07:55)
o Halte Nopeind Uilengouw (08:00)
o Halte Kerklaan, Zunderdorp (08:02)
o Halte Holysloot (08:15)
o Halte Dorpsweg Ransdorp (school; aankomst om 08:25)
Staat jouw halte er niet bij? Vul de halte hieronder in. We nemen contact met je op om de
vervoersmogelijkheden te bespreken.
-----------------------------------------------------------------------------------Ondertekening
Als laatste dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het privacy statement
door de vakjes hieronder aan te vinken.
o Ja, ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden Staxi Vervoer B.V.
o Ja, ik ga akkoord met het privacy statement.

Datum: ------------------------------------------ Plaats: ----------------------------------------------

Handtekening:
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