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Voorwaarden vervoerssubsidie WRIJ 2023 

 
 

Voor u het aanmeldingsformulier invult en retourneert, verzoeken wij u 

vriendelijk onderstaande punten aandachtig door te lezen. 

 

 

- de vervoerssubsidie geldt alleen voor scholen welke vallen in het gebied 

van Waterschap Rijn en IJssel;  

- de vervoerssubsidie is geldig voor bezoeken aan het Nederlands 

Watermuseum in 2023; 

- de vervoerssubsidie geldt enkel voor de rit naar en van het Nederlands 

Watermuseum; 

- het museumbezoek kan plaatsvinden van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 tot 

11.30 uur of van 10.00 tot 12.00 uur; 

- minimaal 20 leerlingen uit groep 7/8; 

- maximaal 75 leerlingen uit groep 7/8; 

- indien er nog plaats is in de bus kunnen ook leerlingen uit groep 5/6 

mee; 

- per 5 leerlingen dient er 1 begeleider mee te komen; 

- het vervoer is gratis, voor het museumbezoek betaalt u € 7,50 per 

leerling. Indien leerlingen in het bezit zijn van een museumkaart betaalt 

u slechts € 3,50 voor het lesmateriaal!  

- begeleiders hebben gratis entree; 

- uw reservering is pas definitief na bevestiging; 

- de vervoerssubsidie is alleen mogelijk in combinatie met een lespakket. 
 

 

 

De vervoerssubsidie is mogelijk gemaakt door Waterschap Rijn & IJssel, in samenwerking met 

TCR Tours. 
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Aanmeldingsformulier vervoerssubsidie WRIJ 2023 
 
Naam school: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Email: 

Telefoonnummer: 

Groep(en): 

Aantal leerlingen: 

Aantal begeleiders: 

Voorkeursdatum 1 (di t/m vr):                                         start: 0 9.30 uur of 0 10.00 uur 

Voorkeursdatum 2 (di t/m vr):                                         start: 0 9.30 uur of 0 10.00 uur  

Wenst u tussendoor een pauze? Het programma wordt met 20 minuten verlengd: 0 ja 0 nee 

Wenst u koffie/thee voor begeleiders? € 10 per 2L kan: .….(aantal) kannen koffie/ ..….(aantal) kannen thee 

  

0 ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord 

 

Handtekening: 

 

 

 

Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een 

definitieve afspraak. Wilt u ondertekend aanmeldingformulier sturen naar: 

 

 

 

T.a.v. Tanja Messemaker-Mathijssen | Eva Müller 
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