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COA-ritten
Van taxi Munckhof krijgen wij wel eens COA ritten door naar bijvoorbeeld TER APEL of NIJMEGEN. Het betreft
dan asielzoekers. Een Nederlandse asielzoeker mag niet zomaar in het buitenland komen. Voor ons betekent dit
dat wij voor deze ritten NIET via Duitsland mogen rijden, maar op Nederlands grondgebied moeten blijven.
Uitzondering hierop zijn ritten van het buitenland (zoals Aken) naar Nederland. Deze mogen gewoon gereden
worden.

Omnibuzz / Gubbelstraat
Een aantal van de Omnibuzz klanten gaan inmiddels geregeld naar de Gubbelstraat te Maastricht. In de
Gubbelstraat geldt een stopverbod en er zijn heel weinig parkeerplekken. Door de komst van de therapeut in
deze straat komen wij hier nu vaker.
De gemeente Maastricht zoekt samen met de therapeut een oplossing voor dit probleem. Voor de tussentijd
hebben wij met Omnibuzz afgesproken dat de Maaspromenade het vaste afspreekpunt is voor de
bestemmingen in de Gubbelstraat. Hier mag het voertuig stoppen en de aanlooproute voor de klant in zo kort
mogelijk. Wij moeten dan ook onze volle medewerking verlenen aan deze afspraak, anders is het voor de
klanten niet duidelijk. Laat je dan ook niet overhalen toch in de Gubbelstraat te stoppen, de Maaspromenade is
het vaste afspreekpunt.

RIT EERDER STARTEN BIJ OMNIBUZZ
Volgens de regels van Omnibuzz moet een klant 15 minuten voor de bestelde tijd instappen.
Een klant mag echter eerder mee. Maar alleen als hij dit zelf goed vindt. Het is vaak een kwestie van inschatten,
zit de klant klaar? Dan zeker vragen om alvast mee te gaan. Is de klant nog op een afspraak, aan het kienen of
woont een kerkdienst bij, respecteer dan de rechten van de klant, en ga niet eerder dan 15 minuten je melden.

Diensttijd + uitloop
Van oudsher hebben wij de afspraak dat een dienst een half uur mag uitlopen zonder dat de centralist
toestemming hoeft te vragen aan een chauffeur. Heb je bijvoorbeeld dienst tot 18:00u, dan kan het zijn dat je
om 18:30u op de standplaats arriveert. Dit is inherent aan het vak en afhankelijk van de drukte op dat moment.
Is het erg druk en heeft de centralist nog langer werk voor je, dus langer dan 30 minuten? Dan vraagt de
centralist of het mogelijk is om je dienst te verlengen. Dit kan via de telefoon of een BCT-bericht.

Buurman
De buurman heeft er last van als
bussen langere tijd langs het
hekwerk staan, daar waar hun tuin is.
Daarom ’s avonds hier geen bussen
parkeren. Langs het huis mag wel,
maar langs de tuin niet.
Dank jullie wel!

Deze cursus wordt in onze opleidingsruimte gegeven door Johan Willems. Johan is aanvankelijk onze
ICT-er maar heeft te laatste tijd toegelegd op coaching. Hier een aantal van zijn actie’s:

Deze kennismakingsavond is gratis

Aan de volgende twee (volgende pagina) zijn wel kosten verbonden, maar voor jullie biedt Johan 50%
korting aan. Nieuwsgierig? Vraag Audrey voor meer informatie.

