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Vanaf de start op 1 juni 2017 van het Regiovervoer Midden-Brabant, hebben alle partijen die bij het 

Regiovervoer Midden-Brabant betroken zijn, hun beste beentje voorgezet om de kwaliteit op een goed 

peil te houden. Sommige zaken bleven bij het oude, veel zaken wijzigden en de eerste vernieuwingen zijn 

ingevoerd. Ruim 125.000 telefoongesprekken zijn tot op heden aangenomen en door de taxibedrijven 

ruim 200.000 taxiritten uitgevoerd. 

In deze december nieuwsbrief besteden we o.a. aandacht aan het gebruik van het Regiovervoer tijdens de 

feestdagen en de tarieven voor 2018. Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een goed 2018!

Regiovervoer Midden-Brabant tijdens de feestdagen
De feestdagen gezellig met uw vrienden of familie vieren? Dat kan! Gewoon met Regiovervoer Midden-Brabant.

Wanneer rijdt Regiovervoer Midden-Brabant  
tijdens de feestdagen?
Kerstavond, 24 december. 06.00-22:00 uur

1e kerstdag, 25 december. 06.00-01.00 uur 

2e kerstdag, 26 december. 06.00-01.00 uur 

Oudejaarsdag, 31 december. 06-00-22:00 uur

Nieuwjaarsdag, 1 januari 2018. Vertrektijd vanaf 10:00 uur

Uit ervaring weten we dat tijdens 1e en 2e kerstdag veel 

ritten geboekt worden tussen 13.00-15.00 en 19.00-20.00. 

Is het voor u mogelijk om buiten deze tijden om te reizen? 

Heel graag! Dit biedt ons de mogelijkheid om goede service 

te bieden en u meer zekerheid dat de taxi u op tijd komt 

ophalen. Wanneer u de ritten voor de kerstdagen uiterlijk 

20 december boekt, kunnen wij u op de gewenste tijd 

vervoeren. Op 21 december maken wij onze kerstplanning, 

u kunt dan tijdelijk geen ritten boeken voor de kerstdagen. 

Dat kan weer vanaf 22 december, maar de kans bestaat 

dan dat wij geen vervoer meer voor u kunnen regelen op de 

door u gewenste tijd. Wijzigingen in al geboekte ritten, kunt 

u ook tot 21 december doorgeven.

Reserveer ook uw ritten voor 31 december en 1 januari 

graag op tijd.

In geval van extreme weersomstandigheden en een 

weeralarm van het KNMI kan Regiovervoer Midden-Brabant 

de beschikbaarheid aanpassen of bestaat de kans dat de 

gewenste ophaaltijd niet haalbaar is. Wij vragen uw begrip 

hiervoor.

Geen vaste ritten tijdens de feestdagen
Alle vaste ritten vervallen op 1e en 2e kerstdag en op 

1 januari 2018. Wilt u op deze dagen toch reizen met 

het Regiovervoer Midden-Brabant? Reserveer uw rit 

dan opnieuw. Heeft u op andere dagen tussen kerst en 

nieuwjaarsdag vaste ritten gereserveerd die niet doorgaan? 

Bel dan op tijd om dat door te geven. 

Laat Regiovervoer niet wachten of voor niets komen. Zorg 

dat u op tijd klaar staat. U kunt uw rit tot 75 minuten voor 

de aangegeven ophaaltijd gratis wijzigen. Doet u dit later, 

dan wordt de wijziging als annulering van de gereserveerde 

rit en als het bestellen van een nieuwe rit behandeld. 

Gereserveerde ritten kunt u tot 45 minuten voor de 

afgesproken ophaaltijd. Of komt uw taxi te vroeg of te laat? 

We herstellen de fout binnen een half uur, tenzij er sprake 

is van overmacht. Belt u met het ritreserveringsnummer 

0900-0595.



Klantenservice
De afdeling klantenservice is bereikbaar op werkdagen 

van 8.30-17.00 uur.  Zij staan voor u klaar om  algemene 

vragen te beantwoorden en u te helpen met het aanvragen 

van een OV-vervoerspas. Ook voor een compliment 

of suggestie kunt u altijd contact opnemen met de 

deze afdeling. U bereikt de klantenservice als volgt: 

telefonisch: 0900-7755862 of per e-mail: klantenservice@

regiovervoermiddenbrabant.nl

Terugbelservice
U kunt voor uw bestelde ritten een terugbelservice 

aanvragen, wij adviseren u om dit altijd te doen. U 

ontvangt dan 5 tot 10 minuten vóór het voorrijden van 

de taxi een telefoontje van de chauffeur. U kunt bij de 

ritreservering aangeven dat u gebruik wenst te maken van 

de terugbelservice. Indien u altijd van de terugbelservice 

gebruik wilt maken dan kunt u dit doorgeven bij de 

klantenservice van het Regiovervoer (graag uw pasnummer 

en de telefoonnummer(s) waarop u gebeld wilt worden, 

even doorgeven), zij leggen dit dan voor u vast. 

Betalingsmogelijkheden
Voor aanvang van de rit laat u de chauffeur uw vervoerpas 

zien en betaalt u de ritprijs aan de chauffeur. Wist u dat 

u naast contante betaling (bij voorkeur met gepast geld) 

ook met pin kunt betalen? Op verzoek geeft de chauffeur 

u een betalingsbewijs. Regiovervoer Midden-Brabant 

biedt ook de mogelijkheid om op rekening te rijden en via 

automatische incasso te betalen. Voor meer informatie 

hierover neemt u contact op met de klantenservice.

Pas kwijt
Bent u uw pas kwijt? Bij verlies, diefstal of beschadiging 

van de pas meldt u dit direct aan de klantenservice. Uw 

oude pas wordt bij verlies of diefstal geblokkeerd en zal 

u kosteloos een nieuwe pas toegestuurd worden. In de 

tussentijd kunt u alleen tegen het OV-tarief gebruik maken 

van Regiovervoer. Bij beschadiging van de pas ontvangt 

u binnen drie werkdagen kosteloos een nieuwe pas. In de 

tussentijd kunt u onder vermelding van het pasnummer 

tegen het gebruikelijke tarief reizen. Indien uw pas twee 

maal binnen een jaar vervangen moet worden, wordt 

€12,50 voor de nieuwe pas in rekening gebracht.

Klachten
Regiovervoer Midden-Brabant besteedt veel zorg aan 

uw vervoer. Wij willen graag dat u tevreden bent over het 

vervoer. Soms kan het gebeuren dat u toch een klacht 

heeft over het vervoer, de behandeling door de chauffeur 

of de telefoniste. Wij horen dit graag. Dan onderzoeken we 

wat er mis ging en kunnen we samen de dienstverlening 

verbeteren.

U kunt terecht bij klantenservice Regiovervoer Midden-

Brabant. Doet u dit binnen 21 dagen na de uitgevoerde 

rit. Zorg dat u uw pasnummer en ritgegevens bij de 

hand hebt. Vermeld bij uw klacht altijd datum en tijdstip 

van de klacht(en), de omschrijving van de klacht(en), uw 

pasnummer en uw contactgegevens.

Tarieven 2018
We passen de klanttarieven jaarlijks aan. Daarbij 

kijken we naar de prijsontwikkelingen in het 

openbaar vervoer en het taxivervoer. De tarieven 

voor regiovervoer Midden-Brabant zijn met ingang 

van 1 januari 2018 als volgt:

WMO tarief instap € 0,90 Per kilometer € 0,157

OV-tarief instap € 3,11 Per Kilometer € 0,47

Bovenregionaal vervoer
U kunt met  Regiovervoer Midden-Brabant maximaal 25 

kilometer reizen. Wilt u als WMO pashouder buiten het 

vervoersgebied reizen en is het openbaar vervoer geen 

optie, dan komt u wellicht in aanmerking voor Valys vervoer. 

Uw gemeente kan u hiervoor aanmelden. Wilt u meer 

informatie over Valys? Neem contact op via: 0900-9630, 

www.valys.nl. 



Bravo Brabant Vervoert ons
De gemeenten en provincie organiseren dit vervoer in 

Midden-Brabant onder de vlag van Bravo Brabant vervoert 

ons. In onze regio rijden al streek- en stadsbussen van 

Bravo. Regiovervoer Midden-Brabant sluit hierop aan. Zo 

kan iedereen in Midden-Brabant met Bravo gaan en staan 

waar hij wil. Het reizen met de regiotaxi is comfortabel. Toch 

is de reguliere bus soms een verrassend goed alternatief. 

Het grootste voordeel is dat u flexibeler bent in de

tijden waarop u reist en het is vaak sneller. Afgelopen jaar 

is het openbaar vervoer veel toegankelijker gemaakt 

voor mensen met een lichamelijke beperking, ouderen of 

reizigers met kinderwagens. Dit betekent dat veel bussen 

en bushaltes aanzienlijk zijn verbeterd. Kijk voor meer 

informatie over reizen in Brabant en het plannen van uw reis 

op de website: www.bravo.info

Nieuwsbrief automatisch ontvangen?
Om u goed te kunnen informeren, willen wij u graag 

de nieuwsbrief van Regiovervoer Midden-Brabant 

automatisch toesturen.

Het enige wat u daarvoor hoef te doen is uw e-mailadres 

aan onze klantenservice door te geven.

Dat kan simpelweg door een email te sturen aan 

klantenservice@regiovervoermiddenbrabant.nl waarin 

u aangeeft dat u graag de nieuwsbrief toegestuurd wilt 

krijgen.

Belangrijke Telefoonnummers, adressen en websites

Adresgegevens PZN
Personen- en Zorgvervoer Nederland

Postbus 355

5000 AJ Tilburg

Telefoonnummers
Ritreservering   0900-0595 (€ 0,02 per minuut met een starttarief van € 0,045)

Opgeven vaste ritten  0900-0595 (€ 0,02 per minuut met een starttarief van € 0,045)

Klantenservice    0900-7755862 (€ 0,02 per minuut met een starttarief van € 0,045) 

Valys    0900-9630

OV-reisinformatie  0900-9292

 

Internet en e-mail adressen  

www.regiovervoermiddenbrabant.nl

www.pzn-bv.nl

www.valys.nl

www.bravo.info

www.9292.nl

www.ov-chipkaart.nl

klantenservice@regiovervoermiddenbrabant.nl


