
 

 

AANVRAAGFORMULIER  VEERPONT-JAARPAS 
 
Naam en voorletters  

  

Roepnaam   

  

Geboortedatum  

  

Adres  

  

Postcode en woonplaats  

  

Telefoonnummer  

  

Email  

  

Veerpont (meest gebruikt)  Megen  Maasbommel  Alphen  Lith  Alem 
 

Bij dit aanvraagformulier is een recente pasfoto van aanvrager/aanvraagster bijgevoegd. 
 
      Fiets (€155,- per jaar)          Bromfiets (€205,- per jaar) 

 
Betaling Maandelijks Betaling Jaarlijks ineens 
  
 Maandelijkse machtiging (zie onder)  Jaarlijkse machtiging, af te schrijven begin 

september (zie onder) 
   Overmaking voor 1 september van ieder jaar op 

IBAN NL97 RABO 0132 8061 50 
 
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden waaronder de Veerpont-Jaarpas  
wordt verstrekt. 
 
Datum, ___________________ 
 
Handtekening toekomstige gebruiker van de Veerpont-Jaarpas: _______________________________ 
 
en indien minderjarig naam van ouder(s) of voogd :  ________________________________________ 



 

Voorwaarden verbonden aan het gebruik van de Veerpont Jaarpas 
 
1 De Veerpont Jaarpas is persoonsgebonden middels tenaamstelling en pasfoto. 
2 Houder van de Veerpont Jaarpas is verplicht steeds het volledige jaarbedrag te voldoen. Indien u 

kiest voor betaling in 10 (maand)termijnen, te rekenen vanaf 1 september tot 1 juli, bent u 
verplicht dit middels een machtiging tot automatische incasso te doen. De jaarbetaling en de 
termijnen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

3 Doormiddel van de machtiging tot automatische incasso machtigt betrokkene Stichting De 
Maasveren eveneens om tussentijdse tariefswijzigingen toe te passen. 

4 De Veerpont Jaarpas is in beginsel geldig vanaf 1 september tot en met 31 augustus van het jaar 
daar opvolgend. 

5 De Veerpont Jaarpas wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd, echter de 
geldigheidsduur van de pas bedraagt niet langer dan 6 jaar. 

6 Na afloop van de geldigheidsduur van de pas moet deze terstond worden ingeleverd bij 
Stichting De Maasveren. 

7 Op aanvraag wordt een nieuwe Veerpont Jaarpas door Stichting De Maasveren verstrekt met 
inachtneming van de voorwaarden. 

8 Wanneer men de Veerpont Jaarpas wil opzeggen dient dit te geschieden tot uiterlijk 1 maand 
voor het verstrijken van de looptijd. De pas dient vóór 1 september te worden ingeleverd bij 
Stichting De Maasveren. 

9 Houders van de Veerpont-Jaarpas hebben gedurende de looptijd van de pas recht op vrije 
overtochten met veerponten van Stichting De Maasveren met de onder betreffende categorie 
aangegeven voertuigen. 

10 Restitutie c.q. stopzetting van de Veerpont Jaarpas is niet mogelijk met uitzondering van: 
a. Ziekte van de houder, waarvan de ziekteperiode langer dan een maand aaneengesloten heeft 
geduurd. Een verzoek daartoe zal schriftelijk bij de Stichting moeten worden ingediend onder 
overlegging van een schriftelijke verklaring van de directie van de school die de houder van de 
pas normaliter bezoekt. 
b Ingeval van stage. Een verzoek daartoe zal schriftelijk bij de Stichting moeten worden 
ingediend onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de directie van de school en een 
verklaring van het stagebedrijf. 
c Bij tussentijdse beëindiging studie. Een schriftelijke verklaring van de directie van de school zal 
aan de Stichting moeten worden verstrekt. 
Ingeval van punt a, b en c is een bedrag van € 15,-- verschuldigd wegens administratiekosten en 
dient de pas per omgaande geretourneerd te worden naar kantoor. 

11 Bij niet tijdige betaling van verschuldigde termijnen vervalt voor de houder van de Veerpont 
Jaarpas het recht van overtocht. Bij herhaald betalingsverzuim is de Stichting gerechtigd over te 
gaan tot inname van de Veerpont Jaarpas. Men dient in dat geval voor elke overtocht contant af 
te rekenen. Nadat een Jaarpas is ingevorderd wegens betalingsverzuim, kan deze weer worden 
verkregen door betaling van alle vervallen termijnen plus € 15,-- administratiekosten. 

12 Diefstal c.q. verlies van de Veerpont Jaarpas dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden 
gemeld bij de Stichting of via mail@maasveren.nl. Na overleg en het toesturen van een nieuwe 
pasfoto, wordt tegen betaling van € 15,-- een nieuwe Veerpont Jaarpas afgegeven.  

13 De Veerpont Jaarpas moet direct bij het betreden van de pont aan de veerman of een daartoe 
bevoegd persoon worden getoond. 

14 Ingeval van ziekte waarbij de houder van de Veerpont Jaarpas geen gebruik kan maken van 
fiets/bromfiets kan hij/zij op vertoon van zijn pas op schooldagen tussen 07.00 en 17.00 uur met 
de auto worden overgezet. Hiervoor dient vooraf schriftelijk toestemming te worden gevraagd 
aan kantoor onder vermelding van type auto en kenteken. Tevens dient een verklaring van de 
behandeld arts te worden meegestuurd. 

15 Indien er een of meerdere veren gestremd zijn kunt u op vertoon van twee of meer geldige 
passen gratis met een auto overgezet worden (zowel heen als terug) op schooldagen tussen 
07.00 en 17.00 uur. Dit dient zoveel mogelijk gecombineerd te worden. 

 
(Gewijzigde voorwaarden per 01-09-2011) 
 

 

 

 

mailto:mail@maasveren.nl

