Taxicheques
Vervoer nodig tijdens het uitgaan? Betaal met taxicheques!

De taxicheques gekocht in het schooljaar 2019-2020 blijven geldig tot 31 augustus 2022.

Westhoekse jongeren tussen 16 en 25 jaar, kunnen een pakket taxicheques afhalen bij hun
stedelijke jeugddienst (Ieperse jeugddienst = enkel inwoners van Ieper & deelgemeenten). Voor
10 euro kun je een pakket taxicheques aankopen met een totale waarde van 30 euro (6 cheques
met elk een waarde van 5 euro). De taxicheques kun je gebruiken voor vervoer in de regio bij de
deelnemende taxibedrijven.
Inwoners van onderstaande gemeenten kunnen terecht bij hun jeugddienst aan dezelfde voorwaarden:
Alveringem
Diksmuide
Heuvelland
Lo-Reninge
Poperinge
Vleteren
Volgende taxibedrijven nemen deel:
Taxi VDW (Kortemark) – 0479 64 38 73
Taxi Merlyn (Oostduinkerke) – 0475 68 03 11
Taxi Westkust (Koksijde) – 0499 17 25 25
Taxi Kurt (Ieper) – 057 36 09 00
Taxi Pops (Poperinge) – 0493 36 45 60
Taxi Hoppestreek (Poperinge) – 0468 43 42 00
Goed om weten: er wordt niet teruggegeven op de waarde van de cheques. Als de waarde niet toereikend is,
dan past de gebruiker bij. Het is ook aangewezen om vooraf je taxi te reserveren om zeker te zijn van de
beschikbaarheid.

Voorwaarden
De cheques blijven het volledige schooljaar geldig, maar kun je enkel gebruiken in het weekend, vakantieperiodes
en op feestdagen, na 20 uur en voor 7 uur.
Aankoop op de Ieperse jeugddienst enkel voor jongeren die in Ieper of de deelgemeenten wonen.

Hoe aanvragen
Taxicheques kun je aankopen bij de jeugddienst. Breng 10 euro en je identiteitskaart mee. Je kan 1 pakket
taxicheques kopen per schooljaar! Je kan enkel om je persoonlijke cheques komen, dus kan niet voor iemand
anders aankopen

Contactinformatie
Jeugddienst
Fochlaan 3
8900 Ieper
tel. 057/239560
joc@ieper.be
https://www.jonginieper.be/
Openingsuren
Vandaag open van 09:30 tot 12:30
Morgen open van 09:30 tot 12:30, van 14:00 tot 18:00
Alle openingsuren

