
TAXI
REGELS

Doe je gordel om
zodra je zit

Niet
eten/drinken

Wees aardig
voor elkaar

Geniet van
de reis

Blijf op je
stoel zitten

Vergeet je
spullen niet!

Groepsvervoer

Afspraken in de taxibus van Versis

Versis verzorgt het vervoer van leerlingen en jeugdigen. Het is 
natuurlijk onze taak om uw kind veilig naar school en naar huis te 

brengen. Ook de sfeer in de taxibus is belangrijk. Een rustige sfeer  
zorgt voor een prettiger rit en dat is belangrijk voor de kinderen en  

de chauffeur. 

Wilt u deze afspraken met uw kind bespreken?

•      In het voertuig zijn we vriendelijk en aardig tegen elkaar.
•      De chauffeur opent en sluit de deur.
•      Eten en drinken doen we buiten het voertuig.
•      Geluid van een telefoon of spelcomputer staat uit.
•      Tijdens de rit hebben we onze gordel om.
•      Tijdens de rit zitten we recht op de stoel.
•      Tijdens de rit zitten we niet aan elkaar en niet aan de gordels.
•      We filmen of fotograferen niet tijdens de rit in het voertuig.

Veranderingen melden
Tijdelijke veranderingen, zoals ziek- en herstelmeldingen, een bezoek aan de (tand)arts 
of gaat uw kind om andere redenen een dag niet naar school? Geef dit aan ons door.  
Dit kan op de volgende manieren: 

1. Via de app of  de website (zie www.versis.nl/leerlingenvervoer)
2. Per email via groepsvervoer@versis.nl
3. Per telefoon via 088 - 123 57 00

Wij zorgen dan dat de chauffeur op de hoogte is.

Verhuist u? Gaat uw kind voor een lange tijd niet naar school of gaat hij naar een andere 
school? Geef dit aan uw gemeente door. Wij verwerken deze wijzigingen alleen na 
toestemming van de gemeente.

Niet tevreden? Laat het ons weten
Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het vervoer, laat het ons weten. 
Dit kan via het formulier op www.versis.nl/leerlingenvervoer/klachten-melden.
De klachtenlijn is ook telefonisch bereikbaar via  0344 - 63 85 65.


