Vervoersmogelijkheden in Almen bewaarexemplaar 2019
Vervoersmiddel
E-TRIP

Beschikbaarheid

Reserveren/info

Nodig

Wanneer OV niet toereikend is In of direct rondom
gemeente Lochem

Voor wie

Regio

Elke dag tussen 7:30 - 23:00

Superr (431200) of
www.elektrip.nl

Inschrijving en
strippenkaart

Bus

Iedereen

Naar Zutphen

ma-vr elk uur tussen 6:30 tot 21:12
uur, za van 9:05 tot 21:12 uur. Na
21.12 via vlinderbus Vak.en
feestdagen afwijkend en op afroep

Bus

Iedereen

Naar Laren

ma-vr elk uur tussen 6:38 tot 20:51
uur, za van 8:44 tot 20:51 uur. Na
21.00 via vlinderbus. Vak. en
feestdagen afwijkend.

0900- 9292 €( 0,90 / min) of
www.9292.nl of
www.arriva.nl

OV kaart of kaartje in bus OV tarief

Elektrip deelauto

Mensen die af en toe een auto Overal maar beperkt in
nodig hebben en zelf rijden.
actieradius

Alle dagen

Via www.elektrip.nl

Inschrijving. Laadpas bij
afst. >70km

Vanaf €9,95 per dagdeel met
abonnement.

NS Zonetaxi

NS station en VV

Vanaf 1e t/m laatste trein

www.ns.nl / Reisplanner
Xtra app / 0900 6798294.

Inschrijving en OV kaart

Vanaf €6 (max 4 pers.) tot 2 km.
Automatische incasso achteraf.

Busje Welzijn

Groepen, incidenteel vervoer

Op aanvraag

€ 12 starttarief + € 1/km

Valys

Mensen met
mobiliteitsbeperking die met
of zonder begeleiding verder
dan 5 OV-zones vanaf de
woning willen reizen

Vanaf 5 OV-zones vanaf
huisadres. Tussen 6 uur 's
ochtends en 1 uur 's nachts
(Begeleid tot 21 uur)

Toos Valkeman 0573-297
NVT
000 (ma-wo + vr) of
t.valkeman@welzijnlochem.
nl
Online via mijn valys.nl,
Inschrijving en Valyspas
boekingstool VITA of
telefonisch via 0900 - 9630
(9 uur tot 1 uur 's nachts).

PlusOV

Vast vervoer van speciale
groepen en mensen die geen
gebruik kunnen maken van
eigen of openbaar vervoer

maximaal 40 km van eigen Op afroep of vaste regeling
woning in Prov. GLD (zonder vastleggen
WMO pas) of Overrijssel
(met WMO pas)

www.plusov.nl (voorheen
regiotaxi)

Tot 20 km gelijk aan OV (WMO pas).
Geen WMO pas: onderscheid OV
alternatief J/N. Incasso achteraf.

Max 30 km per rit

Kosten

€3,25 per strip (Almen - Laren =1),
max 3 strippen. Buiten gem. Lochem
op aanvraag
0900 - 9292 (€ 0,90 / min) of OV kaart of kaartje in bus OV tarief
www.9292.nl of
www.arriva.nl

Inschrijving en PlusOV
vervoerspas. Evt WMO
pas

Maandelijkse automatische incasso
achteraf.

