Aanvraag leerlingenvervoer
weekendvervoer

Over dit formulier
Dit formulier kunt u (ook) online invullen, (tussendoor) opslaan en
per mail opsturen. Velden met een * zijn verplicht.
Gemeente Rotterdam
Afdeling MOW
Team Leerlingenvervoer
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
Telefoon: (010) 498 42 57
E-mail: leerlingenvervoer@rotterdam.nl
U kunt uw vraag per e-mail of telefonisch stellen.
Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u
hierover op Rotterdam.nl/privacy.

Gegevens leerling
Geboortedatum

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode (1234 AB)

Huisnummer

Woonplaats

Gegevens school/internaat
Naam school/internaat

Dependance /Locatie

Adres

Postcode (1234 AB)

Huisnummer

Woonplaats

026 MO 07 20

Telefoonnummer (10 cijfers)
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Onderwijssoort

Soort vervoer
Gewenste datum ingang vervoersvoorziening

aangepast vervoer (taxi, schoolbus, door naar vraag 5)
NB Voor een openbaar vervoersvoorziening moet u in het
bezit zijn van een persoonlijke
OV-chipkaart.

zelfstandig openbaar vervoer (door naar ondertekening)
begeleid openbaar vervoer (door naar ondertekening)
uitbetaling toegekende vervoersvoorziening
IBAN (NL 12 ABCD 1234 1234 12)

ten name van

Belangrijk: De bankrekeninghouder moet ingeschreven staan op hetzelfde adres
als de leerling. Voeg een duidelijke foto of kopie van uw bankpas toe. Voeg deze
foto toe als bijlage aan uw e-mail. Plak de foto niet in de tekst van de e-mail, de
gemeente kan deze dan niet verwerken. Heeft u hier hulp bij nodig, gaat u dan naar
de Vraagwijzer in uw buurt. https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer/
Wilt u de uitbetaling op het rekeningnummer van de leerling laten overmaken, stuur
dan ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de leerling mee als bijlage.

Aangepast vervoer
De aard van de beperking vereist
het gebruik van aangepast
vervoer.

Omschrijving verblijf

Reden:

Omschrijving van de reden van het verblijf in het internaat of pleeggezin:

Reistijden leerling
De leerling vertrekt op vaste tijden uit het internaat op:
vrijdagmiddag (tijdstip aangeven)

zaterdag (tijdstip aangeven)

Terugkeer op:
zondag (tijdstip aangeven)
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maandagmorgen (tijdstip aangeven)

Ondertekening
Naam Ouders/Verzorgers

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer (10 cijfers)

Mobiele telefoonnummer

E-mail (uwnaam@voorbeeld.nl)

Hoe wilt u de beschikking ontvangen?
per e-mail

per post

Ondergetekende heeft dit formulier naar waarheid ingevuld, verklaart zich te zullen houden aan de onder het kopje ‘Dit verwachten wij van u’ genoemde regels voor ouders en
leerlingen. Deze regels zijn opgenomen in de brochure regels en richtlijnen.
Datum aanvraag

Handtekening

NB een niet volledig of onjuist ingevulde aanvraag kan niet in behandeling worden genomen en zal worden teruggestuurd. Een op grond van onjuiste verstrekte gegevens (ten
onrechte) toegekende vergoeding zal worden teruggevorderd.

Versturen
U kunt dit formulier inzenden naar:
Gemeente Rotterdam
Afdeling MOW
Team Leerlingenvervoer
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam
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