Bijlage III – Voorbeeldberekeningen
Voorbeeldwijk 1 – Ridderkerk

Gemiddelde bezorgtijd
per dag

65,6 minuten

De bezorgtijd per dag is opgebouwd uit de volgende drie componenten:
Aanrijdtijd

2,2 minuten
512 meters met een snelheid van 14 km/uur

Stoptijd

20,8 minuten
Aantal stoepadresmeters 9.470 meter
Aantal geregistreerde huishoudens 1.613
Gemiddelde afstand tussen huishoudens 5,9 meter
125 stops met een stoptijd van 10 seconden

Wijktijd

42,6 minuten
Aantal stoepadresmeters 9.470 meter
Afstand tussen stops 76 meter
Meeweegfactor 75%, dus 7.103 meter af te leggen
Fietssnelheid 10 km/uur
Verificatie routering: 4.983 meter

Wettelijk minimumloon

65,6 minuten bij minimumuurloon van € 3,12 (16 jaar) en € 9,04 (22
jaar en ouder):
Minimale vergoeding 16-jarige bezorger is € 3,41 (€ 3,68 inclusief
vakantiebijslag)
Minimale vergoeding 40-jarige bezorger is € 9,88 (€ 10,67 inclusief
vakantiebijslag)

Voorbeeldwijk 2 – Baarn

Gemiddelde bezorgtijd
per dag

47,3 minuten

De bezorgtijd per dag is opgebouwd uit de volgende drie componenten:
Aanrijdtijd

3,7 minuten
858 meters met een snelheid van 14 km/uur

Stoptijd

15,8 minuten
Aantal stoepadresmeters 12.993 meter
Aantal geregistreerde huishoudens 834
Gemiddelde afstand tussen huishoudens 15,6 meter
63 stops met een stoptijd van 15 seconden

Wijktijd

27,8 minuten
Aantal stoepadresmeters 12.993 meter
Afstand tussen stops 206 meter
Meeweegfactor 50%, dus 6.497 meter af te leggen
Fietssnelheid 14 km/uur
Verificatie routering: 6.357 meter

Wettelijk minimumloon

47,3 minuten bij minimumuurloon van € 3,12 (16 jaar) en € 9,04 (22
jaar en ouder):
Minimale vergoeding 16-jarige bezorger is € 2,46 (€ 2,66 inclusief
vakantiebijslag)
Minimale vergoeding 40-jarige bezorger is € 7,13 (€ 7,70 inclusief
vakantiebijslag)

Voorbeeldwijk 3 – Borne

Gemiddelde bezorgtijd
per dag

48,7 minuten

De bezorgtijd per dag is opgebouwd uit de volgende drie componenten:
Aanrijdtijd

2,8 minuten
654 meters met een snelheid van 14 km/uur

Stoptijd

26,7 minuten
Aantal stoepadresmeters 1.920 meter
Aantal geregistreerde huishoudens 337
Gemiddelde afstand tussen huishoudens 5,7 meter
160 stops met een stoptijd van 10 seconden

Wijktijd

19,2 minuten
Aantal stoepadresmeters 1.920 meter
Afstand tussen stops 12 meter
Meeweegfactor 100%, dus 1.920 meter af te leggen
Fietssnelheid 6 km/uur
Verificatie routering: 2.058 meter

Wettelijk minimumloon

48,7 minuten bij minimumuurloon van € 3,12 (16 jaar) en € 9,04 (22
jaar en ouder):
Minimale vergoeding 16-jarige bezorger is € 2,53 (€ 2,73 inclusief
vakantiebijslag)
Minimale vergoeding 40-jarige bezorger is € 7,34 (€ 7,92 inclusief
vakantiebijslag)

