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• Om gebruik te maken van ANWB AutoMaatje is het belangrijk dat u minimaal 2 werkdagen van tevoren telefonisch 
contact opneemt met ANWB AutoMaatje Oosterhout, telefoonnummer 0162 - 47 11 15 (ma t/m vrij 9.00 - 13.00 uur) 

• De chauffeur heeft een vrijwilligerskaart. Daar mag u altijd naar vragen.
• De chauffeur ontvangt een onkostenvergoeding per kilometer, gerekend vanaf het huisadres van de chauffeur, 

vermeerderd met eventuele parkeerkosten. U rekent na afloop van de rit direct contant met de chauffeur af. Wilt u 
zoveel mogelijk met gepast geld betalen. De vergoeding voor de vrijwilligers per kilometer voor de autoritten wordt 
jaarlijks in december voor het komende jaar vastgesteld door ANWB en staat vermeld op de website: www.anwb.nl/
automaatje. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de ANWB de vergoeding tussentijds aanpassen.

• U heeft een geldige AVP-verzekering (Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren).
• De chauffeur is geen hulpverlener, maar een vrijwilliger. Hij of zij haalt en brengt u van/naar het afgesproken adres.
• ANWB AutoMaatje Oosterhout is een samenwerking tussen de gemeente Oosterhout, Oosterhoutvoorelkaar en 

ANWB.
• De uitvoering van ANWB AutoMaatje Oosterhout is de verantwoordelijkheid van Oosterhoutvoorelkaar. Heeft u 

vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met ANWB AutoMaatje, telefoonnummer 0162 - 47 11 15 of
e-mail info@oosterhoutvoorelkaar.nl.

• ANWB AutoMaatje Oosterhout is een vrijwillige vervoersdienst en Oosterhoutvoorelkaar doet alle moeite een 
vervoersaanvraag te honoreren. Lukt dit onverhoopt niet, dan moet u zelf voor een andere oplossing zorgen.

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Om een rit te kunnen uitvoeren heeft de chauffeur uw adresgegevens nodig. Na afloop van de rit zal de chauffeur 
uw adresgegevens verwijderen. Om uw privacy te waarborgen verzoeken wij u te allen tijde een rit via ANWB 
AutoMaatje Oosterhout aan te vragen

ANWB B.V. geeft vorm aan het vervoersinitiatief ANWB AutoMaatje. Om dit initiatief verder te ontwikkelen voert ANWB 
B.V. klanttevredenheidsonderzoek uit. Daarnaast kunnen wij u informeren over specifieke ANWB AutoMaatje
aangelegenheden, evenementen voor ANWB Vrijwilligers of we kunnen u een attentie sturen. Daartoe vragen wij
Oosterhoutvoorelkaar doelgericht om uw contactgegevens aan ANWB B.V. te verstrekken. Na gebruik vernietigen wij uw
persoonsgegevens.

Ik heb bovenstaande informatie gelezen. Door het plaatsen van mijn handtekening ga ik hiermee akkoord.

Heeft behoefte aan hoge Instap auto 

Belangrijk om te weten: 

Maakt gebruik van opvouwbare rolstoel Maakt gebruik van rollator 

Ik wil niet dat mijn persoonsgegevens aan ANWB worden verstrekt voor het toesturen van 
klanttevredenheidsonderzoeken, informatie, uitnodigingen voor evenementen of attenties van ANWB AutoMaatje.

ANWB AutoMaatje
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