Aanvraag vergoeding taxirit

Met dit formulier vraagt u vergoeding aan voor uw taxirit vanaf de halte naar uw bestemming in het
vervoergebied van GVB. De voorwaarden vindt u in de bijlage of op www.gvb.nl als u dit formulier heeft
gedownload.
Belangrijk:
• Stuur altijd de originele taxibon mee met uw aanvraag tot vergoeding. Kopieën worden niet in
behandeling genomen.
• Wanneer u gebruik heeft gemaakt van een wegwerp OV-chipkaart, stuur dan de originele
wegwerpkaart mee. Kopieën worden niet in behandeling genomen.
• S.v.p. dit formulier volledig en in blokletters invullen.
U wilt vergoeding van uw taxikosten aanvragen vanwege (kruis aan wat van toepassing is)
Het missen van een gegarandeerde aansluiting  ga door naar punt 1
Het uitvallen van de laatste rit van het dagnet
 ga door naar punt 2
Vertraging van meer dan één uur
 ga door naar punt 3
1)
vanvan
een een
gegarandeerde
aansluiting
1) Het
Hetmissen
missen
gegarandeerde
aansluiting
Het betreft de aansluiting (kruis aan wat van toepassing is):
Bus 33 naar Bus 30
Bus 33 naar Bus 31
Metro 51 naar Bus 62

Overstaphalte:
Rijrichting:
Datum:
Tijdstip:

2) Het
vanvan
de laatste
rit van rit
het van
dagnet
2)
Hetuitvallen
uitvallen
de laatste
het dagnet
Vervoermiddel: Bus / Tram / Metro (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Lijn:
Rijrichting:
Uitstaphalte:
Datum:
Tijdstip:

3) Vertraging van meer dan een uur
Vervoermiddel:

Bus / Tram / Metro (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Lijn:
Rijrichting:
Uitstaphalte:
Datum:
Tijdstip:

Gegevens OV-chipkaart houder
Voorletters

Tussenvoegsel(s)

Achternaam
Huisnummer

Toevoeging

Straat
Postcode

Woonplaats

Geslacht (kruis aan)
Man

Vrouw

Telefoon privé (zonder streepje)

Telefoon mobiel (zonder streepje)

16-cijferig OV-chipkaartnummer
3 5 2 8
E-mail adres
Rekeningnummer
IBAN-nummer*
BIC-nummer*
*alleen invullen als u in het buitenland woont

Datum

Stuur het volledig ingevulde formulier met bijlage(n) naar:
GVB Klantenservice, Antwoordnummer 10082, 1000 PA Amsterdam
Een postzegel is niet nodig

Handtekening

