
Gratis vervoer naar vaccinatie
Voor minder mobiele inwoners

groepsvervoer@welzijnscheveningen.nl
06 – 43 16 74 12

maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur



Heeft u een uitnodiging voor het maken van een afspraak voor een COVID-19 inenting?
Wilt u daar gebruik van maken maar kunt u niet zelfstandig naar de priklocatie gaan?
Dan kunt u gebruik maken van ons vervoer!

Voor wie?
Dit vervoer is bedoeld voor senioren wonend in stadsdeel  
Scheveningen, die niet zelfstandig óf met hulp van een naaste  
in staat zijn naar de vaccinatielocatie of huisarts te gaan.

Hoe werkt het?
• Het vervoer naar de vaccinatielocatie is mogelijk op werkdagen tussen 9.00 - 15.00 uur. 

Houd hier rekening mee bij het maken van de afspraak met de GGD of huisarts. 
• U wordt vervoerd in ruime taxibussen die goed toegankelijk zijn.
• Naast de chauffeur gaat er een begeleider mee. 
• De begeleider haalt u bij de voordeur op en begeleidt u op de vaccinatielocatie.

Veilig vervoer met onze coronamaatregelen
• De bussen worden na elke rit gereinigd en zijn aangepast met (wegklapbare) schermen  

en extra dakventilatie. 
• Het is verplicht een mondkapje te dragen tijdens de rit.
• Bij klachten die op Corona kunnen wijzen kunt u géén gebruik maken van dit vervoer.

Aanmelden:
• Bel of mail minimaal 3 dagen voor u de afspraak heeft.
• Er is per dag een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
• Op volgorde van aanmelding wordt de planning gemaakt. 
• U wordt na uw aanmelding binnen 2 werkdagen teruggebeld om de ritafspraak  

te bevestigen.

Meer informatie en vervoer aanvragen?
Neem gerust contact op voor nadere informatie over de voorwaarden en het aanvragen  
van het (gratis) vervoer.
U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur contact opnemen met  
Welzijn Scheveningen op telefoonnummer 06 – 43 16 74 12.
U kunt ook een mail sturen naar: groepsvervoer@welzijnscheveningen.nl

Gratis vervoer, als u  aan de voorwaarden voldoet !


