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Openbaar vervoer
als alternatief
voor het Regiovervoer

Iedereen kan gebruik maken van Regiovervoer
Midden-Brabant. Of u nou bij familie op bezoek gaat,
wilt gaan winkelen of naar het ziekenhuis moet, u reist
comfortabel van deur tot deur. Maar in veel gevallen 
is het openbaar vervoer een goed alternatief voor
Regiovervoer. Bovendien is de bus vaak voordeliger.
De bus hoeft u niet van tevoren te
reserveren en u reist wanneer het
u uitkomt, comfortabel en snel van
halte naar halte. Ook zijn steeds meer
haltes aangepast zodat u gemakkelijk
‘gelijkvloers’ kunt instappen. Dat is
ook gemakkelijk als u een rollator hebt
of met een kinderwagen wilt reizen.

Ná 19:00 uur en bij extreme
weersomstandigheden krijgt u géén
OV-advies, zodat u altijd veilig op uw
bestemming aankomt.

OV-advies

Als blijkt dat uw reis ook goed met het
openbaar vervoer te maken is, krijgt u
van de telefonist een gedetailleerd
OV-reisadvies.

Vanaf 15 november 2018 krijgt u als
OV-reiziger bij het boeken van een
Regiovervoer-rit mogelijk te maken met
een ‘OV-advies’. Dat gebeurt wanneer
u deze rit óók goed met het reguliere
OV kunt maken.
Dat is het geval wanneer:
• de looptijd van of naar de
dichtstbijzijnde bushalte maximaal
10 minuten is
• het OV hooguit 30 minuten voor of
ná de gewenste vertrektijd vertrekt
• u maximaal één maal over hoeft te
stappen
• uw totale reis met het OV (inclusief
lopen) niet langer duurt dan de
Regiovervoerrit plus 50 minuten.

Als er géén goed alternatief is, krijgt u
géén OV-advies en reist u gewoon met
het Regiovervoer.

De bussen in Brabant rijden onder
de naam Bravo. U herkent ze aan
de rood-witte kleuren en het
Bravo-logo. Misschien kent u
ook de kleinere buurtbussen, die
rijden waar maar weinig reizigers
zijn. Alle busdiensten in West-,
Midden- en Oost-Brabant worden
uitgevoerd door Arriva. In Zuidoost-
Brabant verzorgt Hermes de bus
diensten. Hermes en Arriva werken
met de provincie, het Regiovervoer
Midden-Brabant en het Reizigers
overleg Brabant samen in Bravo
(Brabant vervoert ons).

Gewenningsperiode OV-reisadvies
van 15 november 2018 tot
15 januari 2019
Vanaf 15 november 2018
informeert de telefonist u al over
dit OV-advies, zodat u uw reis
per OV al uit kunt gaan proberen.
U kunt tijdens deze gewennings
periode altijd besluiten het OV-
advies niet op te volgen en de rit
toch per Regiovervoer te maken.
Vanaf 15 januari 2019 is sprake
van een bindend OV-reisadvies
U kunt dan nog steeds reizen met
Regiovervoer, maar u betaalt in dat
geval wel een hoger tarief.

OV of Wmo?

U reist als zogenaamde OV-reiziger
met het regiovervoer wanneer u géén
OV-Regiovervoerpas heeft, of wanneer
u een pas zonder pasfoto heeft.
Reizigers met een Wmo-Regiovervoer
pas (dit is altijd een pas met een pasfoto
erop) reizen, bijvoorbeeld vanwege een
beperking, als Wmo-reiziger. Zij reizen
altijd met het Regiovervoer en krijgen
géén OV-advies. Voor hen verandert er
dus niets. Dit geldt ook voor OV-reizigers
die gebruik maken van een rolstoel.

Reizen met het OV

In heel Nederland kunt u reizen met de
OV-chipkaart. Daarmee checkt u in als
u instapt en checkt u weer uit als u
uitstapt, waardoor u makkelijk en snel per
gereisde kilometer betaalt.
Met een persoonlijke OV-chipkaart (met
pasfoto) reizen kinderen in de leeftijd van
4 t/m 18 jaar en 65-plussers in het
Brabantse stads- en streekvervoer
automatisch met een korting van 34%.
Ook kunnen op deze kaart verschillende
(kortings-) abonnementen gezet worden.
U kunt ook altijd nog een los kaartje
kopen bij de chauffeur. Deze kaartjes zijn
vaak duurder en betalen in de bus kan
alleen met bankpas of creditcard.
Tip 1: Een persoonlijke
OV-chipkaart biedt veel meer
mogelijkheden dan een anonieme
OV-chipkaart.
Tip 2: Met ‘automatisch opladen’
staat er altijd precies voldoende
saldo op uw kaart!
Tip 3: Met Dalkorting Brabant
reist u met 40% korting in de
daluren in het Brabantse stads- en
streekvervoer. In combinatie met
leeftijdskorting loopt uw voordeel
buiten de spits op tot ruim 60%!

Alle reisinformatie, tarieven en voorwaarden van het
Brabantse OV (exclusief de trein) vindt u op www.bravo.info

PZN Helpdesk OV-advies
Niet voor iedereen is het reizen met
het openbaar vervoer even vanzelfsprekend. Nog nooit met de bus
gereisd? Geen idee hoe het werkt?
Nog geen OV-chipkaart? Of is het
reisadvies niet duidelijk? De PZN
Helpdesk OV-advies helpt u graag
verder!
De medewerkers nemen persoonlijk
de tijd voor u.

Voor al uw vragen over het OV-advies,
het reizen met het openbaar vervoer en
de OV-chipkaart kunt u terecht bij de
PZN Helpdesk OV-advies. Zij helpen u
graag met het aanvragen van een
OV-chipkaart.
De PZN Helpdesk OV-advies is
telefonisch bereikbaar op werkdagen
tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 088 - 0761999

De PZN Helpdesk OV-advies is telefonisch bereikbaar op werkdagen
tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 088 - 0761999
U kunt u vraag ook mailen naar ovadvies@regiovervoermiddenbrabant.nl

