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Vervoer SEIN  
voor Meer en Bosch en De Cruquiushoeve 
 
 
SEIN organiseert het vervoer voor cliënten die naar de dagbesteding SEIN organiseert het vervoer voor cliënten die naar de dagbesteding SEIN organiseert het vervoer voor cliënten die naar de dagbesteding SEIN organiseert het vervoer voor cliënten die naar de dagbesteding 
gaan en maakt het mogelijkgaan en maakt het mogelijkgaan en maakt het mogelijkgaan en maakt het mogelijk, , , ,     indien nodigindien nodigindien nodigindien nodig,  ,  ,  ,  gebruik te maken van de gebruik te maken van de gebruik te maken van de gebruik te maken van de 
belbus om bij de dokter, belbus om bij de dokter, belbus om bij de dokter, belbus om bij de dokter, tandarts of andere behandelatandarts of andere behandelatandarts of andere behandelatandarts of andere behandelarenrenrenren    op op op op een van een van een van een van 
de twee locaties te komen.de twee locaties te komen.de twee locaties te komen.de twee locaties te komen.    
    
Voor alle andere activiteiten van de cliënt zijn er verschillende 
vervoersmogelijkheden die door andere instanties worden 
aangeboden.        
    

 

 
INFORMATIE VOOR CLIËNTEN 
    

VERVOER DAT NIET DOOR SEIN WORDT GEORGANISEERDVERVOER DAT NIET DOOR SEIN WORDT GEORGANISEERDVERVOER DAT NIET DOOR SEIN WORDT GEORGANISEERDVERVOER DAT NIET DOOR SEIN WORDT GEORGANISEERD    
Dit is het WMODit is het WMODit is het WMODit is het WMO----vervoervervoervervoervervoer    
 
Het WMO-vervoer wordt georganiseerd en betaald door de 
gemeente waar je woont. 
Wanneer je daarvoor van de gemeente toestemming hebt, kun je 
gebruik maken van de Regiotaxi.  
Voor vervoer buiten de regio waar je woont, kun je gebruik maken 
van Valys. 
 
Je kunt de Regiotaxi ook gebruiken wanneer je naar het ziekenhuis 
of een gespecialiseerde arts buiten SEIN moet. 
In speciale gevallen, als je bijvoorbeeld gebonden bent aan een 

rolstoel, is het mogelijk dat je zorgverzekeraar de vervoerskosten 

vergoedt. Kijk dit eerst na in de polisvoorwaarden van je 

zorgverzekering. 

Omdat de regels voor dit vervoer per gemeente verschillen, zijn 
hiervoor aparte folders gemaakt.  
 
VragenVragenVragenVragen    
Wanneer je vragen hebt over het vervoer of je hebt hulp nodig bij 
het regelen van je reis, vraag het dan aan je persoonlijk begeleider  
of  woonbegeleider. 
 
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) 
Postadres: Postbus 540, 2130 AM Hoofddorp 
Telefoon: 023 – 558 8000 
 
www.sein.nlwww.sein.nlwww.sein.nlwww.sein.nl    
    
    
    
    



 
 

                                                                                                
    
    

    
De ‘Belbus’  De ‘Belbus’  De ‘Belbus’  De ‘Belbus’  Als je een indicatie hebt voor dagbesteding en vervoer Als je een indicatie hebt voor dagbesteding en vervoer Als je een indicatie hebt voor dagbesteding en vervoer Als je een indicatie hebt voor dagbesteding en vervoer 
en/of  behandeling op Meer en Bosch of en/of  behandeling op Meer en Bosch of en/of  behandeling op Meer en Bosch of en/of  behandeling op Meer en Bosch of DDDDe Cruquiushoevee Cruquiushoevee Cruquiushoevee Cruquiushoeve    
 
Schema:  De Belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag, 

tussen 08.30 uur en 17.00 uur.  
Uitleg: Je kunt alleen gebruik maken van de ‘belbus’ voor 

vervoer naar de dagbesteding en voor een bezoek 
aan dokter, tandarts of  voor een andere (medische) 
behandeling op Meer en Bosch en/of De 
Cruquiushoeve.  

Aanmelden: De Belbus rijdt op vaste tijden. Je kunt een rit 
aanvragen bij de ServiceDesk op nummer 8333.  

Afmelden: Mocht  je toch niet meegaan, dan moet je je zo snel 
mogelijk afmelden op nummer 8333, zodat jouw 
plaats door iemand anders kan worden gebruikt. 

Indeling:  De Belbus heeft elf zitplaatsen en twee plaatsen voor 
cliënten met een rolstoel. Wanneer er geen plaats 
meer is, word je gevraagd of je je afspraak kan 
verzetten, Indien dit niet mogelijk is, wordt er (ander) 
vervoer voor je geregeld.  Het vervoer van en naar de 
dagbesteding kan wegens plaatsgebrek ook door een 
taxi worden verzorgd.   

 
Niet voor: De Belbus kan niet worden aangevraagd voor vervoer 

naar recreatieve of andere sociale activiteiten op een 
van de locaties of buiten de locaties van SEIN. 

 
 
 

    
    

De ‘Loc’De ‘Loc’De ‘Loc’De ‘Loc’  Als je een indicatie hebt voor dagbesteding enAls je een indicatie hebt voor dagbesteding enAls je een indicatie hebt voor dagbesteding enAls je een indicatie hebt voor dagbesteding en    vervoer en/of  vervoer en/of  vervoer en/of  vervoer en/of  
behandeling obehandeling obehandeling obehandeling op p p p DDDDe Cruquiushoevee Cruquiushoevee Cruquiushoevee Cruquiushoeve 
 
Schema: De Loc rijdt volgens een vastgesteld schema.  
Uitleg:  Op De Cruquiushoeve worden cliënten met een 

elektrische wagen - ook wel Loc genoemd - naar de 
dagbesteding, fysiotherapie en afdeling Beweging 
gebracht. 

Aanmelden: Als je gebruik wilt maken van de Loc, moet je je 
aanmelden door middel van een aanmeldformulier. 
Dit formulier is te vinden op Internet: www.sein.nl 

Afmelden: Als je een keertje niet meegaat, kun je je afmelden op 
nummer 8333. Wanneer je geen gebruik meer wilt 
maken van de Loc of er zijn veranderingen, dan kun 
je dit via de e-mail melden bij de afdeling Logistiek: 
logistiek@sein.nl. 

Indeling: De Loc heeft vier zitplaatsen en negen plaatsen voor 
cliënten in een rolstoel. De Loc is alleen bedoeld voor  
cliënten die niet zelfstandig naar de dagbesteding 
kunnen komen. 
 

Niet voor: Je kunt géén gebruik maken van de Loc om bij 
recreatieve of andere sociale activiteiten te komen. 
 

 
 
 

 

KKKKerkrit op zerkrit op zerkrit op zerkrit op zondagondagondagondag    
Cliënten die op zondag naar de kerk willen, worden op De Cruquiushoeve door twee vrijwilligers met de Loc opgehaald. Als je mee wilt rijden, moet je je 
aanmelden bij de geestelijke verzorging. Wanneer je op Meer en Bosch woont en naar de Kerkdienst in de Rank wilt gaan, moet je je aanmelden bij de 
afdeling Logistiek. Aanmelden kan van maandag t/m vrijdag via toestelnummer 023 - 558 8331.  


