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U ziet ze vast regelmatig rijden, de bussen van de MEMOVO. De vrijwillige vervoersdienst in de
gemeente Elburg. De MEMOVO is beschikbaar voor senioren (55 jaar en ouder) en mensen met een

beperking die daardoor minder mobiel zijn. Vervoer door de MEMOVO is mogelijk binnen de grenzen
van de gemeente Elburg.
RITTEN
Een bezoek aan de dokter, het doen van boodschappen of een gezellige visite, de MEMOVO zorgt
ervoor dat u op de plaats van uw bestemming komt. Heeft u uw bezoek afgelegd, dan zorgt de
MEMOVO er ook voor dat u weer veilig thuis komt.
TIJDEN
De MEMOVO staat elke werkdag tussen 08:30 uur en 21:00 uur voor u paraat. Let er wel op dat tussen
08:30 - 10:30 uur en 15:00 - 17:00 uur ritten voor de dagopvang staan ingepland, in deze blokken
kunnen geen andere ritten worden ingepland. De MEMOVO-bussen worden veel en vaak ingezet.
Hierdoor kan het voorkomen dat een chauffeur iets later dan de afgesproken tijd bij u voor de deur

staat.
LIDMAATSCHAP
Leden van de MEMOVO betalen een vast bedrag per kwartaal of per jaar.
STRIPPENKAART
MEMOVO beschikt sinds 2019 over een ‘strippenkaart’. Deze strippenkaart kan worden ingezet om

een extra persoon mee te nemen of als er kortdurend gebruik gemaakt wordt van MEMOVO diensten.
Een strippenkaart geeft recht op 10 enkele ritten binnen de gemeente grenzen. De strippenkaarten
zijn per te koop op het kantoor van Stichting WIEL. Er zijn GEEN strippenkaarten te koop in de
MEMOVO bussen.
Maakt u gebruik van een strippenkaart? Vergeet deze dan niet bij het instappen aan de chauffeur te
overhandigen. Elke rit van A naar B kost één strip, ongeacht de afstand en tijdsduur.

MEMOVO

KOSTEN IN 2021
Eénmalige inschrijfkosten

€ 10,00

1 persoon

€ 47,50 p/kwartaal

€ 158,00 p/jaar

Echtpaar

€ 74,00 p/kwartaal

€ 257,00 p/jaar

Strippenkaart (10 ritten)

€ 25,00

RIT AANVRAGEN / AFMELDEN
Voor het aanvragen van een rit belt u één werkdag van tevoren, tussen 09:30 - 11:00 uur, met de
MEMOVO (0525 - 684 663). Denkt u er ook aan om extra passagiers door te geven tijdens het maken
van de afspraak. Let op: voor een rit op maandag belt u op vrijdag!

Het afmelden van een rit kan de gehele dag, maar i.v.m. de planning vragen wij u dit te doen tussen
08:00 en 08:15 uur (0525-681 212).
LID WORDEN EN BEËINDIGEN
Om lid te worden van de MEMOVO kunt u contact opnemen met Stichting WIEL (0525 - 681 212). U
kunt het lidmaatschap beëindigen aan het einde van ieder kwartaal. Ook hiervoor kunt u contact
opnemen met Stichting WIEL.

MEMOVO wordt mede mogelijk gemaakt door:
o

De Boer Makelaars en Assurantie

o

Ford van Beek Doornspijk

o

C3 Computers

o

Leemans Assurantie Adviseurs Nunspeet

o

Biohorma / A. Vogel

o

Kubus Administratie, Accountancy, Belastingen

o

Texaco / Gulf Elburg

o

Top Totaal / Blijf ook wonen Kootwijkerbroek
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