Regeling Vervoer Flevopolder 20-21
Vanuit de Flevopolder reizen er dagelijks leerlingen van en naar het Greijdanus in Zwolle. Het
reguliere openbaar vervoer is voor deze afstand duur en voor de fiets staat de school te ver weg.
Vandaar dat de ouders, die samen de vervoerscommissie uit de Flevopolder vormen,
ondersteund door de Stichting Vrienden van Greijdanus de regeling Vervoer Flevopolder hebben
opgezet. Onderstaand zetten we de voorwaarden en richtlijnen voor de regeling uiteen.
Proces aanvraag
- Het vervoersabonnement Flevopolder wordt voor alle leerlingen (trein en bus) aangevraagd
op de site van Stichting Vrienden van Greijdanus www.vriendenvangreijdanus.nl/vervoer
- De aanvrager verstrekt hierbij direct een machtiging voor incasso van de maandelijkse
termijnen of verplicht zich tot volledige betaling in één keer aan begin van het schooljaar.
- Na ontvangst van het vervoersabonnement ontvangt de aanvrager een bevestiging van het
afgesloten abonnement.
- Aan het begin van het schooljaar factureert Stichting Vrienden van Greijdanus de
abonnementskosten aan de aanvrager en schrijft, bij afgifte machtiging voor incasso, de
maandbedragen af van de opgegeven IBAN.

Voorwaarden Vervoer Flevopolder
Algemeen
- Het vervoersabonnement Flevopolder kan alleen aangevraagd worden voor leerlingen die
onderwijs volgen op het Greijdanus in Zwolle.
- De aanvraag voor het vervoersabonnement Flevopolder wordt gedaan door het invullen en
verzenden van het digitale formulier op de website www.vriendenvangreijdanus.nl/vervoer
en voorafgaand aan het schooljaar en uiterlijk vóór 1 augustus 2020.
- Als gesproken wordt over aanvrager dan wordt bedoeld de ouder/verzorger die het
vervoersabonnement Flevopolder aanvraagt voor de gebruiker.
- Als gesproken wordt over gebruiker dan wordt bedoeld de leerling die gebruik maakt van de
vervoersabonnement Flevopolder voor vervoer van en naar school.
- De financiële afwikkeling van het vervoersabonnement wordt verzorgd door Stichting
Vrienden van Greijdanus.
Gebruik en gedrag
- Voor controle op rechtmatig gebruik van de regeling vervoer Flevopolder ontvangt de
gebruiker van het busvervoer aan het begin van het schooljaar een persoonlijke buspas.
- De gebruiker dient de buspas te allen tijde te kunnen overhandigen aan de chauffeur.
- Bij verlies van de buspas kan een nieuwe aangeschaft worden bij de Mediatheek van het
Greijdanus. De kosten voor een nieuwe buspas bedragen € 5,-.
- Door de oudercommissie Flevopolder zijn afspraken over gedrag geformuleerd. Indien de
gebruiker zich niet houdt aan deze afspraken is er sprake van wangedrag, zie voor afhandeling
van wangedrag het onderdeel “Beëindiging”.

Vervolg - Regeling Vervoer Flevopolder 20-21
Looptijd en kosten
- De looptijd van het vervoersabonnement Flevopolder bedraagt één schooljaar.
- De prijs van het vervoersabonnement Flevopolder wordt door de oudercommissie
Flevopolder in samenspraak met Stichting Vrienden van Greijdanus op of voor 30 mei
voorafgaand aan het schooljaar vastgesteld.
- Voor betaling van het abonnement kan gebruik gemaakt worden van de volgende
mogelijkheden:
 Incasso van IBAN van de aanvrager hiervoor gelden de volgende termijnen:
o regulier schooljaar in 10 maandelijkse termijnen (sept t/m jun)
o examenjaar in 8 maandelijkse termijnen (sept t/m apr)
 Volledige betaling van het openstaande bedrag aan het begin van het schooljaar, waarbij
een betaaltermijn gehanteerd wordt van 30 dagen.
Beëindiging
- Tussentijdse beëindiging en/of afkoop van het vervoersabonnement Flevopolder is mogelijk,
neem hiervoor contact op met Paola de Jong van de financiële administratie van Stichting
Vrienden van Greijdanus.
- Het vervoersabonnement Flevopolder kan bij wanbetaling en/of wangedrag eenzijdig
worden beëindigd door Oudercommissie Flevopolder in samenspraak met Stichting Vrienden
van Greijdanus, de kosten voor wanbetaling en/of wangedrag worden in rekening gebracht
bij aanvrager.
Aanvulling regeling
Een aantal leerlingen reizen het betreffende schooljaar met de trein. Hiervoor is een aanvulling
geschreven over het proces van de aanvraag met de titel ‘ Aanvulling regeling vervoer VFLP 20202021’.

Met vragen over de financiële afwikkeling van de regeling vervoersabonnement Flevopolder kunt
u terecht bij Paola de Jong van de financiële administratie van Stichting Vrienden van Greijdanus.
Dit kan door een e-mail te sturen aan vrienden@greijdanus.nl.
Met algemene vragen over de regeling vervoersabonnement Flevopolder verzoeken wij u contact
op te nemen met de vervoerscommissie oudercommissie.dronten.lelystad@hotmail.nl

