
Trevvel Samen 
uw vervoer in Rotterdam

I N F O R M A T I E B R O C H U R E



Iedereen mobiel
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen die hier behoefte aan heeft, 

zich moet kunnen verplaatsen. Op alle leeftijden. Zelfstandig of 

met hulp. Om leuke dingen te doen of om dingen te doen die 

moeten. Om te kunnen ontspannen, te leren, te werken of te  

ontmoeten. Wij maken dit graag mogelijk!

Trevvel Samen
Heeft u een Wmo-indicatie en wilt u op bezoek bij familie,  

winkelen in de stad, of naar een bruiloft? Dan reist u met Trevvel 

Samen. U reserveert eenvoudig een rit en Trevvel Samen brengt 

u comfortabel en veilig naar uw bestemming.

Sociaal-recreatief vervoer
Trevvel Samen is bedoeld voor sociaal-recreatief vervoer. 

U reist met meerdere personen die (deels) dezelfde route  

reizen als u. Daardoor zijn de reistijden iets langer dan wanneer  

u reist met een reguliere taxi. Het voordeel daarvan voor u is dat 

de kosten erg laag zijn. U reist namelijk door heel Rotterdam  

tegen gereduceerd tarief.

In deze folder leest u algemene informatie over het reizen  

met Trevvel Samen. 

Wij brengen mensen samenWelkom!0  



Privacy
Trevvel hecht veel waarde aan  

uw privacy. Daarom gebruiken 

wij uw gegevens enkel om onze 

dienstverlening rondom uw  

vervoer te verbeteren. Extra  

gegevens gebruiken wij alleen, 

nadat u daar zelf toestemming 

voor heeft gegeven. Mocht u uw  

toestemming voor gebruik van  

gegevens willen wijzigen, dan 

kunt u dit doen door in te loggen 

op MijnTrevvel of door ons te  

bellen. 

Reisgebied
Binnen het groene gebied op de kaart kunt u altijd tegen gereduceerd 

tarief reizen met Trevvel Samen. Het maakt dus niet uit waar u in het 

groene gebied in- of uitstapt of hoeveel zones u binnen dat gebied 

reist. Rozenburg en Hoek van Holland vallen ook binnen het groene 

gebied. Daarnaast kunt u 5 zones rondom uw huisadres reizen tegen 

gereduceerd tarief. Dit geldt ook als de zones buiten het groene  

gebied vallen.
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Openingstijden  
en bereikbaarheid
Trevvel is 7 dagen per week,  

24 uur per dag bereikbaar op  

088 – 130 30 30. Wij verzoeken 

u om zoveel mogelijk overdag en 

in de avonden te bellen. Uiteraard 

kunt u ons ook via de Trevvel-app 

en MijnTrevvel bereiken.

Samen reizen
Als pashouder van Trevvel Samen 

mag u meerdere personen mee-

nemen. Deze reisgenoten betalen 

een ander tarief. Kijk voor de  

actu ele tarieven en andere vormen 

van begeleiding op www.trevvel.

nl/trevvel-samen-praktische- 

informatie. Kinderen t/m drie jaar 

Automatische incasso  
en borg
Om gebruik te kunnen maken van 

het vervoer van Trevvel dient u een 

automatische incasso aan ons af te 

geven. Daarnaast schrijven wij een-

malig € 10,– borg van uw rekening 

voor het lidmaatschap van Trevvel. 

Dit bedrag ontvangt u terug als u 

zich afmeldt voor Trevvel Samen.

reizen gratis mee (maximaal twee 

per volwassen begeleider). Meld 

dit wel even bij uw reservering.

Kinderen van onder de 12 jaar 

betalen de normale ritbijdrage. 

Daarnaast moeten zij zich laten 

begeleiden door iemand van  

tenminste 16 jaar.



Online reserveren  
van uw rit
U kunt bij Trevvel eenvoudig uw 

rit online reserveren. Dit kan via 

MijnTrevvel (op uw computer, 

telefoon of tablet) of via de Trev-

vel-app. Met de Trevvel-app kunt 

u ook uw gereserveerde ritten 

inzien, aanpassen of annuleren. 

Op weg naar een duurzaam Rotterdam

Het beperken van uitstoot heeft 

onze dagelijkse aandacht. Vanaf 

de start rijden we met elektrische 

vervoersmiddelen en breiden dit 

aantal steeds meer uit. Ons plan is 

om gedurende de contractperiode 

helemaal over te gaan op groene 

energie, opgewekt met  

windmolens en restafval. 

Veiligheid
Uw veiligheid en die van mede- 

reizigers hebben de hoogste 

prioriteit. Meld het ons als er zich 

onveilige situaties voordoen.

Scootmobiel
Heeft u een scootmobiel? Om 

veiligheidsredenen mag alleen  

de chauffeur uw scootmobiel  

in het voertuig plaatsen. Dit  

betekent dat u op eigen kracht 

in- en uit moet kunnen stappen.  

Als u dit niet kunt of wilt, kan   

de chauffeur u helaas niet  

meenemen.

Hulphonden  
en huisdieren
Uw hulphond reist gratis mee. 

Meld dit vooraf als u een rit  

bestelt. Uw hond moet wel 

herkenbaar zijn als hulphond, 

bijvoorbeeld door een hesje. 

Huisdieren zijn alleen toegestaan 

als ze in een tas of kooi op schoot 

vervoerd kunnen worden.

www.trevvel.nl

vastleggen. Houd er wel rekening 

mee dat deze ritten op feestdagen 

altijd geannuleerd worden. Mocht 

uw rit op een feestdag vallen en 

wilt u dat deze toch doorgaat, dan 

moet u deze apart reserveren. De 

feestdagen waarop uw vaste rit 

geannuleerd wordt, zijn: Nieuw-

jaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemel-

vaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 

Koningsdag, Bevrijdingsdag, 1e en 

2e Kerstdag en Oudjaarsdag.

U kunt uw vaste ritten alleen 

 telefonisch aanmelden op  

nummer: 088 - 130 30 30

Verlies of diefstal  
van uw Trevvel-pas
U heeft van Trevvel bij de start  

een pas ontvangen. Mocht  

u uw pas kwijtraken, dan kunt u  

bij Trevvel een nieuwe pas  

aanvragen. Hiervoor brengen wij  

€ 10,– aan administratiekosten in 

rekening. Is uw kaart beschadigd, 

stuur hem dan retour aan Trevvel. 

U krijgt van ons kosteloos een 

nieuwe pas.

Vaste ritten 
Maakt u dezelfde rit iedere week? 

Dan kunt u deze voor langere tijd 



1 2 3 4

1

2

3

          Tijdens de reis

Houd er rekening mee dat er 

mogelijk al andere klanten in de 

taxi zitten of dat de chauffeur nog 

andere reizigers moet ophalen. 

Uw rit kan hierdoor langer duren 

dan met een directe taxi.

U kunt dus zorgeloos gebruik-

maken van de taxi’s van Trevvel 

zonder dat u na hoeft te denken 

over gepast geld.

N.B. Als u nog geen automatische 

incasso heeft afgegeven, neem dan 

contact op met de klantenservice. 

Dan voorkomt u dat u geen gebruik 

meer kunt maken van Trevvel.

          Op de bestemming

Eenmaal aangekomen op uw  

bestemming helpt de chauffeur  

u weer met uitstappen. Samen  

met u checkt de chauffeur of u  

niets vergeten bent.

Op reis met Trevvel
Op de volgende pagina’s maken wij met u een virtuele rit met Trevvel.  

In vier stappen helpen wij u met een Trevvelreis. 

vóór de reis tijdens de reis op de  
bestemming

na de reis

U kunt ervoor kiezen om 5, 10 of 

15 minuten voordat de chauffeur 

bij u arriveert gebeld te worden 

(mits wij uw telefoonnummer  

hebben). Geef dit aan bij uw  

ritreservering.

Onze chauffeurs bellen bij u  

aan. Ze helpen u met instappen  

en bieden u hulp aan bij het  

vastmaken van uw gordel.

          Vóór de reis
 

U kunt bij Trevvel eenvoudig uw 

rit reserveren met de Trevvel-app 

of via MijnTrevvel. U kunt ook  

telefonisch uw rit boeken (wan-

neer u een auditieve beperking 

heeft, kan dat via Teletolk).

Zorg dat u op tijd klaarstaat. Bij 

het reserveren van uw rit heeft  

u een gewenste vertrektijd  

aangegeven. U kunt de chauffeur 

tot 20 minuten voor de gewenste 

vertrektijd verwachten.

www.trevvel.nl
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4De chauffeur van Trevvel  

begeleidt u tot aan de voordeur. 

Bij een flat of zorgcentrum geldt 

de centrale hoofdingang als punt  

waar de chauffeur u ophaalt of  

afzet. Bij winkelcentra en andere 

grote terreinen werken wij met  

afspreekpunten. Deze kunt u  

afstemmen met de reisadviseur  

van Trevvel.

Om onze dienstverlening verder te verbeteren kan het  

zijn dat een medewerker van Trevvel of van een onafhankelijk 

onderzoeksbureau contact met u opneemt om een vragenlijst 

door te nemen. Als u dit niet op prijs stelt, laat het ons weten.  

U wordt dan niet meer benaderd.

          Na de reis
 

Trevvel hoopt dat u een prettige 

reiservaring heeft gehad. Wij 

hechten veel waarde aan uw 

feedback. Ook als er iets niet  

naar wens is gegaan, horen 

we dat graag. U kunt ook uw 

 chauffeur beoordelen via de  

Trevvel-app. 

Een luisterend oor
Naast de vervoersritten die wij 

met Trevvel Samen en Trevvel 

Route aanbieden, kunt u voor 

praktische hulpvragen, gezond-

heidsvragen en vragen op sociaal 

of emotioneel vlak terecht bij 

Trevvel Sociaal. De medewerkers 

van Trevvel Sociaal luisteren naar 

u en ondersteunen u op maat in 

het zoeken naar oplossingen.

Trevvel Sociaal brengt u ook op 

de hoogte van voorzieningen en 

activiteiten die er in de buurt zijn 

en zorgt dat u de juiste onder-

steuning krijgt. Hiervoor werken 

we samen met welzijnsorgani- 

saties DOCK en Wmo radar.

Hoe kom ik in contact 
met Trevvel Sociaal?
Via het telefoonnummer  

088 - 130 30 50. Laat vervolgens 

een terugbelverzoek achter.  

Komt u er telefonisch niet uit? 

Dan kunnen wij ook bij u  

langskomen.

Heeft u behoefte aan een praatje? Wilt u wat vaker de deur uit? Heeft u 

hulp nodig in huis? Wilt u andere buurtbewoners ontmoeten, iets onder-

nemen, meer bewegen en ontspannen? Of loopt u tegen problemen aan, 

maar u weet niet waar u moet beginnen? Trevvel Sociaal helpt u verder!

Trevvel Sociaal helpt 
u verder op weg!

in samenwerking met
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Trevvel Klantenservice

E-mailadres: klantenservice@trevvel.nl

Telefoonnummer: 088  - 130 30 50

Website:  www.trevvel.nl

Facebook:  www.facebook.com/trevvel

Trevvel-tips
   Boek uw rit ruim van tevoren.

   Geef duidelijk aan of u ‘s och-

tends of ‘s avonds wilt reizen.

   Wilt u ‘s ochtends vóór  

09:00 uur reizen, boek uw 

rit uiterlijk de avond ervoor 

vóór 20:00 uur.

    Onze spitstijden liggen op 

werkdagen tussen 07:30 uur  

en 09:30 uur en tussen  

14:30 uur en 18:00 uur.  

Probeer zoveel mogelijk  

buiten deze tijden te reizen.

   Houd er rekening mee dat  

de taxi 20 minuten eerder kan 

arriveren. Zorg dat u op tijd 

gereed bent voor vertrek.

   U kunt ook met een groep  

reizen. Meld dit bij de  

reservering.

   Houd er rekening mee dat  

er ook andere reizigers  

opgehaald kunnen worden.

   Deel uw persoonlijke wensen 

met onze collega bij de  

klantenservice. Zij helpen  

u met een advies op maat.

   Reist u iedere week naar  

dezelfde bestemming?  

Vraag een vaste rit aan.

   Wilt u leren hoe u digitaal  

kunt reserveren? Vraag hulp  

aan onze klantenservice.


