MAX Mobiel

De NiKo MAX Mobiel is een elektrisch, veilig en gesloten
voertuig voor 2 personen en wordt ingezet om (wijk)bewoners
binnen Alkmaar te vervoeren. De MAX Mobiel wordt bestuurd
door een vrijwilliger van Stichting NiKo en kan op aanvraag
gebruikt worden door mensen die zelf geen auto (meer) kunnen
rijden. Bijvoorbeeld voor een boodschap, ziekenhuisbezoek,
familiebezoek of zomaar een kop koffie drinken in de stad.
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Informatie
of reserveren?
072 - 518 5000

Waarom NiKo MAX Mobiel?
Bij Stichting NiKo zijn we van mening dat
mobiliteit voor iedereen belangrijk is. Ook
als u zelf geen auto meer kunt rijden.
Vervoer moet geen belemmering zijn om
sociale contacten te onderhouden en actief
deel te nemen aan de samenleving. Voor
sommige korte ritten binnen de gemeente
wordt nu een taxi gebruikt. Dat is relatief
duur. De MAX Mobiel rijdt goedkoper.
Bovendien kunt u gebruik maken van de
hulp van een vrijwilliger als de bestemming
bereikt is. Denk aan begeleiding bij
een ziekenhuisbezoek of hulp bij het
boodschappen doen.
Veilig gevoel
NiKo zet vrijwilligers en medewerkers in
voor de besturing van de MAX Mobiel.
Deze vrijwilligers zijn in bezit van een
rijbewijs en volgen een speciale cursus
voor het rijden met de MAX. Met de MAX
Mobiel wordt maximaal 40 kilometer per
uur gereden en kan er overal voor de deur
worden geparkeerd. U komt veilig en snel
op de plaats van bestemming.
Hoe werkt het?
Een rit met de NiKo MAX Mobiel kost u
slechts €1,- per enkele rit binnen Alkmaar.
U kunt reserveren via de receptie van

locaties De Kooimeer en De Nieuwpoort:
Telefoon 072- 518 5000
U geeft door wanneer u een rit wilt
plannen, waar naartoe en welke
begeleiding u wenst.
Het maximale bereik van de MAX is 40
kilometer.
NiKo WonenPlus pas
Heeft u behoefte aan een maandelijkse
boodschap met de MAX Mobiel, een
maaltijd of een klus in en om het huis?
Maak dan gebruik van onze NiKo
WonenPlus pas. Als u een abonnement
afsluit, ontvangt u van ons een pas. Met
deze pas kunt u zich aanmelden voor een
maaltijd, een activiteit of een klus in huis.
Wilt u meer informatie of reserveren?
Neem dan contact met ons op:
Telefoon 072 - 518 5000
Langskomen kan natuurlijk ook.
De receptie is doordeweeks dagelijks
geopend tussen 09.00 en 15.00 uur.
Meer informatie over NiKo kunt u vinden
op onze website: www.stichtingniko.com

