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Plan uw rit zo vroeg mogelijk

Tips!
• Zorg dat u uw mobiele telefoon bij
u heeft, dan kan de chauffeur van

Wist u dat 40% van alle ritten met de Valleihopper op de dag zelf worden geboekt?
Vaak weet u al langer van te voren dat u gebruik gaat maken van de Valleihopper. Wij
willen u vragen om uw rit in dat geval minimaal één dag van te voren in te plannen.
Op deze manier helpt u mee de kosten laag te houden.

de Valleihopper u altijd bereiken.
• De spitsuren van de Valleihopper
liggen tussen 14.00 uur en 16.00
uur. Houdt hier rekening mee.
• Plan uw rit zo vroeg mogelijk in.

Hoe eerder u boekt, hoe makkelijker het voor ons is om uw rit goed op tijd te
plannen. En het draagt bij aan betere serviceverlening.

• De periode met slechtere
weersomstandigheden breekt
weer aan. Houdt u met het
boeken van uw ritten rekening

Prijswijzigingen 2018

met langere reistijden i.v.m. deze

Per 1 maart 2018 wordt het opstaptarief voor de Valleihopper aangepast van

weersomstandigheden.

€ 0,70 naar € 0,75 per rit. Dit geldt voor de reizigers die gebruik maken van het
gereduceerde tarief.

Meer nieuws
op valleihopper.nl

Reizen door de regio!

Rit boeken tijdens de feestdagen

Vaste ritten 2018
De vaste ritten voor 2018 kunt u vanaf
8 december inplannen. De vaste ritten
kunnen zowel telefonisch of via de
website ingepland worden.

Reizigerspanel
Het reizigerspanel zoekt leden. Hebt u
belangstelling? Mail dan uw gegevens
naar reizigerspanelvalleihopper@gmail.
com. Meer informatie vindt u op onze
website www.valleihopper.nl.

Klachtenprocedure
Hebt u onverhoopt een klacht? Meldt
dit via onze klantenservice 0900 66 22
662 of vul het klachtenformulier in via
de website. Wij willen het graag weten.

Reist u tijdens de feestdagen met de Valleihopper, houdt dan rekening met de

Elke klacht of opmerking is voor de

aangepaste reserveringstijden!

Valleihopper nuttig en kan bijdragen
aan een betere dienstverlening.

Als u tijdens de kerstdagen (op maandag 25 en dinsdag 26 december) gebruik
wilt maken van de Valleihopper, kunt u uiterlijk tot 20 december 17.00 uur de rit
reserveren. Op Oudejaarsdag, 31 december, rijdt de laatste rit om 20.00 uur. Plan

Leuk!

uw rit op tijd! Op nieuwjaarsdag rijdt de Valleihopper weer vanaf 06.00 uur in

Wij zijn nu bijna een jaar onderweg.

de ochtend. Deze rit bestelt u op de gebruikelijke wijze. Voor rolstoelgebruikers

De klanten van de Valleihopper en

bestaat de mogelijkheid om op 1 januari tussen 01.00 uur en 02.00 uur te reizen.

telefonistes van de regiecentrale

Deze rit kan geboekt worden tot 24 december 17:00 uur. Neemt u daarvoor

leren elkaar steeds beter kennen. Het

contact op met de klantenservice.

onderlinge contact verloopt erg positief!

Let op: Hebt u uw vaste ritten ingepland voor 2017? En valt één van deze ritten
op een feestdag? Dan wordt deze rit niet standaard ingepland. Wilt u wel
gebruik maken van de Valleihopper tijdens een feestdag, dan moet u deze apart
reserveren!

De Valleihopper wenst u fijne feestdagen en een heel voorspoedig
2018!

Reizen door de regio!

Postbus 9022
6710 HK Ede

T. 0900 55 11 551
E. info@valleihopper.nl

www.valleihopper.nl

