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Productkenmerken Toelichting op productkenmerken 

Wie Open voor iedereen en/of alleen voor doelgroepreizigers (iedereen = open gebruikers + doelgroepreizigers) 

Vaste vertrektijden Vertrekmomenten op vaste tijdstippen die vooraf vastgelegd zijn en algemeen gecommuniceerd kunnen worden 

Vaste aankomsttijden Aankomstmomenten op vaste tijdstippen die vooraf vastgelegd zijn en algemeen gecommuniceerd kunnen worden 

Vaste route Voertuig rijdt altijd een route die vooraf vastgelegd is en algemeen gecommuniceerd kan worden 

Vaste opstapplekken Enkel fysieke dan wel virtuele locaties waar kan worden opgestapt en/of uitgestapt door de reiziger 

Combimobiliteit/Mobipunten 
Het gebruik van meerdere modi om de verplaatsing te maken gekoppeld aan het overstappen van de ene modus op de andere ter hoogte van 
een overstappunt dat de naam mobipunt draagt. 

Garantie op vervoer Zekerheid dat de reiziger vervoerd kan worden 

Garantie op aanbod  Zekerheid dat de reiziger op moment van boeking / planning van de verplaatsing de gewenste reismogelijkheid krijgt aangeboden 

Tarieven/vervoerbewijzen De eenheidsprijs die geldt voor een rit. Bijvoorbeeld een vast bedrag of een bedrag per kilometer eventueel met een opstaptarief 

Reisbereik Omvang van het gebied waar de individuele reiziger met het product kan reizen 

Bedienvenster Het tijdsvenster op de dag en week waarin het product wordt aangeboden 

Boeking nodig Altijd vooraf een reservering dan wel aanmelding nodig om van product gebruik te kunnen maken 

Minimale vooraanmeldtijd De minimale tijd tussen het moment dat de reiziger instapt en het moment dat de reiziger de rit reserveert / aanmeldt 

Boeken op vertrek of aankomst De mogelijkheid om de rit te boeken op gewenste moment van vertrek dan wel gewenste moment van aankomst  

Marge rondom ophaaltijdstip De maximaal toegestane tijd voor of na het afgesproken / gecommuniceerde ophaaltijdstip dat het voertuig mag komen voorrijden 

Marge rondom aankomsttijdstip (indien van toepassing) De maximaal toegestane tijd voor of na het afgesproken / gecommuniceerde aankomsttijdstip dat het voertuig aankomt op de bestemming 

Omrijmarge / combinatiemogelijkheden 
De extra tijd bovenop de reistijd rechtstreeks van A naar B die benut kan worden om reizigers in dezelfde rit te combineren, bijvoorbeeld om 
een stukje om te rijden om een tweede reiziger op te pikken   

Meenemen gratis begeleiding  (1 pers.)  voor doelgroepreiziger Mogelijkheid om als doelgroepreiziger gratis één begeleider mee te nemen. 

Betaalmogelijkheid bij mobiliteitscentrale De mogelijkheden om de ritprijs aan de mobiliteitscentrale te betalen. 

Betaalmogelijkheid in voertuig De mogelijkheden om de ritprijs in het voertuig te betalen. 

Basis toegankelijkheid/rolstoeltoegankelijk De basis toegankelijkheidsvoorziening van het product  

Mogelijke indicaties of kenmerken 
De mogelijkheden om op basis van bijzondere kenmerken / indicaties van de reiziger die een rit boekt op maat een toegankelijk product aan te 
bieden  

 


