TX-keur
TX-keur is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer.
Het TX-Keur staat voor vakkundige chauffeurs en comfortabel en veilig
taxivervoer.
Een taxi met een TX-keur herkent u aan de blauwe sticker rechts op de
voorruit.

algemene informatie
Wilt u gebruik maken van zorgvervoer (zittend ziekenvervoer)? Dan moet u
rekening houden met een aantal voorwaarden.
Zitttend ziekenvervoer kan vervoer met de eigen auto, vervoer met taxi of openbaar
vervoer zijn. In een aantal gevallen krijgt u van uw zorgverzekeraar de reiskosten die u
maakt voor een medische behandeling, vergoed vanuit uw basisverzekering.
U kunt als patiënt voor vergoeding in aanmerking komen als:
• U afhankelijk bent van een rolstoel.
• U een nierdialysebehandeling moet ondergaan.
• U een kwaadaardige aandoening hebt en een oncologische behandeling met
chemotherapie, radiotherapie of immunotherapie moet ondergaan.
• U niet alleen kunt reizen door uw visuele beperking.
• Uw kind intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig
kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
• U voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening vervoer nodig hebt. U
krijgt deze vergoeding als u per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele
reis van uw huis naar de zorginstelling (hardheidsclausule).

Heeft u n.a.v. deze folder
nog vragen, neem dan
contact met ons op.

Zittend ziekenvervoer
uw vervoer is onze zorg!
Goed opgeleid personeel
Onze chauffeurs hebben verschillende aanvullende trainingen
doorlopen. Jaarlijks worden trainingen in EHBO, het
gebruik van een AED en rolstoelgebruik doorlopen.
Daarnaast hebben ze verschillende specialistische
behandelcentra bezocht om zo beter in te kunnen
spelen op de verschillende patienten zoals
dialyse patienten en patienten voor de
hyperbare geneeskunde.

code VVR
Het zittend ziekenvervoer geschiedt bij Werotax geheel
overeenkomstig de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR).

Al 25 jaar een begrip in de regio

Taxibedrijf Werotax
vresselseweg 58
5491 PD St. oedenrode (Gemeente Meierijstad)

0499-471 471
info@werotax.nl

www.werotax.nl

Dagelijks vervoert Werotax van heinde en verre talloze patiënten van en naar
diverse behandelcentra.
Door onze jarenlange ervaring in het uitvoeren van zittend ziekenvervoer kunt u
rekenen op een veilige en comfortabele rit, verzorgd door een ervaren en
gediplomeerde chauffeur. Wij organiseren het vervoer voor een groot aantal
zorgverzekeraars.
Bent u gebonden aan een rolstoel of scootmobiel dan kan u ook bij Werotax
terecht, speciaal daarvoor aangepaste auto’s maken het mogelijk om, alleen,
met een begeleider of met meerdere tegelijk naar uw bestemming gebracht te
worden. Ook deze aangepaste voertuigen zijn representatief en zullen u op een
prettige manier, naar uw bestemming brengen.

Welke extra service bieden wij?
Onze chauffeurs beschikken allen over het verplichte taxidiploma, sociale
vaardigheden, doelgroepenvervoer en zijn in het bezit van het diploma
levensreddend handelen. U mag van uw chauffeur tijdens het vervoer hulp
en ondersteuning verwachten.
U wordt vervoerd in moderne, ruime en comfortabele personenauto’s uitgerust met de
laatste technieken. Wij beschikken over diverse moderne en comfortabele bussen die
geschikt zijn voor het vervoer van rolstoelen, elektrische rolstoelen en scootmobielen.
Onze chauffeurs zijn tevens opgeleid voor de specifieke handelingen voor een veilige
omgang met rolstoelen. Hierdoor kan iedere rolstoelgebruiker in elk type stoel op een
veilige en comfortabele manier worden vervoerd. (Conform de Code Veilig Vervoer
Rolstoelinzittenden (VVR), mits de rolstoel voldoet aan de wettelijke eisen).

Taxibedrijf Werotax organiseert vervoer voor alle zorgverzekeraars. Om
gebruik te kunnen maken van zorgvervoer dient er bij uw zorgverzekeraar een
aanvraag voor zittend ziekenvervoer ingediend te worden. Indien u dit wenst
kunt u hierbij ondersteuning krijgen van een van onze medewerkers.

Professioneel vervoer voor
iedere doelgroep

Betaling vindt plaats rechtstreeks via uw zorgverzekeraar of via een declaratieformulier.
U ontvangt hier vooraf informatie over via onze centrale. Houdt u tevens rekening met
een verplichte jaarlijkse eigen bijdrage.

Werotax is al meer dan 25 jaar een begrip in de regio, het bedrijf staat voor kwaliteit
en een persoonlijke benadering. Het wagenpark van Werotax is toegerust om een
breed aantal diensten naar uw wens te vervullen.
Individueel of groepsvervoer, met rolstoel of scootmobiel, lokaal of regionaal of
wellicht een vliegveld transfer, in alle gevallen kunt u vertrouwen op de expertise van
Werotax.
Of het nu gaat om zorgvervoer, zakelijk vervoer, punctueel luchthavenvervoer
leerlingenvervoer of vervoer voor bijzondere gelegenheden zoals bruiloften en
partijen. Werotax biedt professioneel vervoer voor iedere doelgroep, voor elke
gelegenheid en naar elke bestemming in Nederland en ook over de grens.

aanvraag van zorgvervoer

Persoonlijke benadering
Vanwege de relatieve kleinschaligheid van onze taxionderneming, kunnen wij u een
optimale kwaliteit van onze dienstverlening garanderen. Bij Werotax staat persoonlijke
benadering voorop. Het is voor onze chauffeurs van groot belang dat u een goed gevoel
heeft bij onze dienstverlening. Hoewel het zittend ziekenvervoer aan vele regeltjes
verbonden zit, is het voor ons belangrijk dat u een zo comfortabel mogelijke reis van of
naar een behandelcentrum maakt.

Onze medewerkers staan graag klaar
voor al uw vragen en de vertrek- en
ophaaltijden zullen in nauw overleg
met u worden bepaald.

Taxibedrijf Werotax rijdt onder andere voor:
• Achmea
• Anderzorg
• Avéro
• Bewuzt
• De Amersfoortse
• De Friesland Zorgverzekeraar
• DSW
• FBTO
• Interpolis
• InTwente
• IZZ Zorgverzekering
• Just
• Nationale Nederlanden
• OHRA
• OZF Achmea
• PMA
• Pro Life
• Salland zorgverzekeringen
• Zorgverzekeraar
• Studenten Goed Verzekerd
• Univé
• VGZ
• ZEKUR
• ZieZo van Zilveren Kruis
• ZorgDirect

• AON
• CZ
• Ditzo
• HEMA
• IZA Zorgverzekeraar
• Menzis
• ONVZ
• PNOzorg
• Stad Holland
• UnitedConsumers
• VvAA
• Zilveren Kruis
• Zorgverzekeraar UMC

