
 

Assen, 2020 

 

Betreft: Taxi Tegoed Service 

 

Geachte heer, mevrouw,   

 

Als gebruiker van het Wmo-vervoer vindt u het misschien lastig om elke taxirit contant 

met de chauffeur te moeten afrekenen. U kunt dan ook gebruik maken van de volgende 

dienst: 

Taxi Tegoed Service 

 
Door gebruik te maken van deze vooruitbetaalservice (met saldo-overzicht) hoeft u geen 

contant geld te betalen aan de chauffeur. U heeft immers de rit al vooruitbetaald.  Indien 

u dit wenst kunt u na elke rit per e-mail het saldo-overzicht ontvangen. Als u ervoor 

zorgt dat u tijdig uw saldo aanvult, dan kunt u blijven profiteren van het gemak van 

vooruitbetaling. Want u hoeft de rit alleen nog bij de chauffeur contant af te rekenen als 

uw saldo te laag is.   

 

Voorbeeld saldo-overzicht (wordt na elke rit per e-mail aan u verzonden): 

Uitgevoerde ritten (voorbeeld): 

 

09-08-14      16:45 ASS.AZIEWG 21           EMM.HOOFDSTR 31           € 20,30 

09-08-14      16:50  EMM.HOOFDSTR 31          ASS.AZIEWG 21                 € 20,30 

 

Nieuw saldo (na verwerking van bovenstaande ritten):                      €  9,40 

 

Hoe meldt u zich aan voor de Taxi Tegoed Service? 

 

U stort uw eerste saldo:  

- op NL 88 RABO 0347 2632 24 t.n.v. Taxi Dorenbos Drenthe te Assen  

- o.v.v. Taxi Tegoed Service + het nummer van uw Wmo-pas.  

 

Houdt u rekening met een administratieve verwerkingstijd van 5 werkdagen. 

 

Stel dat u, om welke reden dan ook, geen gebruik meer wilt maken van deze extra 

service, dan kunt u zich eenvoudig weer afmelden.  

 

Hoe meldt u zich af voor de Taxi Tegoed Service?  

U stuurt een e-mail naar boekhouding@taxidorenbos.nl of een brief naar Taxi Dorenbos,  

Dr. A.F. Philipsweg 53, 9403 AD Assen onder vermelding van:  Afmelding TTS met uw 

naam, adres en het nummer van uw vervoerspas. 

 

Wij zullen er dan voor zorgen dat u het resterende tegoed binnen 14 dagen teruggestort 

krijgt op het rekeningnummer waarvan wij het laatst een bijschrijving hebben 

ontvangen. 

 

Vertrouwend u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Taxi Dorenbos BV 

mailto:boekhouding@taxidorenbos.nl

