Aanvraagformulier Klantenpas
Taxibedrijf Werotax
U kunt de Klantenpas aanvragen indien U inwoner bent
van Son en Breugel, en akkoord gaat met
onderstaande voorwaarden:

Pasfoto

Voorwaarden en tarieven:
1 januari 2009 tm 31 december 2009:

Persoonlijk pasnummer

 U dient minimaal 24 uur van te voren de taxi te reserveren;
 Minimaal ritvergoeding bedraagt 2 kilometer;
 Vaste tarieven Son – Son / Breugel – Breugel / Son – Breugel zijn miv 1 januari 2009 komen te vervallen.
Het exacte aantal kilometers zal worden berekend, met een minimum van 2 kilometer;
 De taxi kan 15 minuten vóór of 15 minuten na de afgesproken tijd arriveren;
 De tarieven zijn gebaseerd op combinatievervoer, dit houdt in dat U met andere mensen in de taxi kunt
komen, zonder daar vooraf over geïnformeerd te worden;
 U kunt met de Klantenpas reizen tussen 08:00 uur en 22:00 uur;
 Son en of Breugel moet in de rit als vertrekpunt of bestemming voorkomen;
 Wij behouden het recht om (prijs) wijzigingen door te voeren;
 De klantenpas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden;
 Bij ritreservering vermelden met hoeveel personen U wilt reizen en of U wellicht nog via via wilt reizen;
 De Klantenpas kan niet gebruikt worden in combinatie met andere aanbiedingen, kortingen of acties van
Taxibedrijf Werotax;
 U betaalt géén lidmaatschapskosten;
 Bij aanvraag van de pas wordt deze gratis verstrekt;
 Betaling kan geschieden middels automatische incasso, een factuur of contant aan onze chauffeur;
 Wij berekenen onder de € 35,00 - € 3,50 administratiekosten;
 De kilometers worden vooraf door een computerprogramma berekend, daarom is het van belang dat U
duidelijke informatie verschaft mbt. adresgegevens van Uw bestemming;
 De Klantenpas blijft eigendom van Werotax en kan op elk moment door Werotax ongeldig gemaakt worden
en of worden ingevorderd bij onjuist gebruik.

Dit formulier graag volledig ingevuld en voorzien van een kopie van Uw legitimatiebewijs en een recente pasfoto:



Afgeven op de zaak (U kunt hier ook Uw legitimatiebewijs laten kopiëren)
Of per post versturen naar Taxibedrijf Werotax, Dommelstraat 35, 5691 AS Son en Breugel

Taxibedrijf Werotax / Dommelstraat 35 / 5691 AS / Son en Breugel
Email: davina@werotax.nl / info@werotax.nl
Website: www.werotax.nl

Naam:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:

0499 - …………………..

GSM:

06 - ……………………..

E-mail adres:
Maakt gebruik van:

Rollator:

Ja

Nee

Maakt gebruik van:

Inklapbare
rolstoel:

Ja

Nee

Bijzonderheden:

□
□

Ik ontvang maandelijks een factuur van Werotax, en zorg zelf voor een correcte betaling.
Ik machtig Werotax via automatische incasso, iedere maand de factuur met de door mij gereden ritten af te
schrijven van mijn bank- of girorekening.
(Voor automatisch incasso kunt U het aanvraagformulier automatische incasso invullen)

□ Met de ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager van deze Klantenpas,
akkoord te gaan me de voorwaarden die aan deze klantenpas zijn verbonden.
Tevens verklaar ik dat dit formulier naar waarheid in is gevuld.
Datum:

Handtekening aanvrager:

Privacyverklaring: Uw persoonlijke gegevens worden nooit ofte nimmer aan derden verstrekt

□

Aanvinken indien van toepassing

Taxibedrijf Werotax / Dommelstraat 35 / 5691 AS / Son en Breugel
Email: davina@werotax.nl / info@werotax.nl
Website: www.werotax.nl

Aanvraagformulier automatische incasso
Met dit formulier geeft de aanvrager aan Taxibedrijf Werotax toestemming, tot het automatisch
incasseren van de verstuurde facturen met betrekking tot de door de aanvrager gereden taxiritten.
Persoonsgegevens:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Bank- / Girorekening:
Banktype: (doorhalen wat niet van
toepassing is)

Bank

Giro

Automatisch incassering van het
volgende Bank - / Girorekening:
Ondertekening:

□ Met de ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager, toestemming te
geven tot het automatische incasseren van de verstuurde rekeningen, met
betrekking tot de door de aanvrager gereden taxiritten. Tevens verklaart de
aanvrager dat dit formulier naar waarheid in is gevuld.
□

Datum:

Aanvinken indien van toepassing

Plaats:

Handtekening aanvrager:

Privacyverklaring: Uw persoonlijke gegevens worden nooit of te nimmer aan derden verstrekt

Taxibedrijf Werotax / Dommelstraat 35 / 5691 AS / Son en Breugel
Email: davina@werotax.nl / info@werotax.nl
Website: www.werotax.nl

