
Op bezoek bij familie of winkelen  
in de stad? Naar de kapper of op 
controle bij de tandarts? 
Met Regiovervoer Midden-Brabant  
reist u comfortabel, voordelig en veilig  
naar uw bestemming in de regio.

Reizen met
Regiovervoer Midden-Brabant
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Wat is Regiovervoer Midden-Brabant?
Regiovervoer Midden-Brabant (vanaf nu Regiovervoer) haalt u thuis op en  
brengt u naar uw bestemming in de regio. Dat kan een ander huisadres zijn,  
maar bijvoorbeeld ook een winkel centrum, ziekenhuis of station. U deelt de taxi 
mogelijk met andere reizigers. Hierdoor kan de reis maximaal een half uur langer 
duren dan met een reguliere taxi, maar zijn de kosten flink lager. U betaalt per 
kilometer, maar uiteraard niet voor de omrijkilometers. 
Iedereen kan met Regiovervoer reizen. Heeft u via uw gemeente een Wmo-pas 
ontvangen? Dan reist u tegen het voordeliger Wmo-tarief. Alle overige reizigers 
betalen het openbaar vervoer (OV)-tarief.

Bravo 
Regiovervoer is een initiatief 
van de acht gemeenten in 
Midden-Brabant en de provincie 
Noord-Brabant. Zij vinden het 
belangrijk dat alle inwoners in de 
regio mobiel zijn en zich kunnen 
verplaatsen naar sociale en 
recreatieve activiteiten. Daarom 
organiseren zij het vervoer 
onder de vlag van Bravo: 
Brabant vervoert ons. In deze 
regio rijden alle streek-, stads- 
en buurtbussen al onder Bravo. 
Regiovervoer sluit hierop aan. 
Zo kan iedereen in Midden-
Brabant met Bravo gaan en 
staan waar hij wil.

Wanneer rijdt Regiovervoer?
Regiovervoer rijdt iedere dag van 06.00 
uur ‘s ochtends tot 01.00 uur ‘s nachts.
De gewenste vertrektijd moet tussen 
bovengenoemde tijdstippen liggen. 
Op sommige feestdagen gelden  
andere tijdstippen, raadpleeg hiervoor 
www.regiovervoermiddenbrabant.nl of 
het informatienummer 0900-77 55 862.

Waar rijdt Regiovervoer?
Een rit moet altijd starten of eindigen 
binnen één van de 8 regiogemeenten. 
Op het kaartje zijn deze regio-
gemeenten in het rood weergegeven.  
U kunt met Regiovervoer maximaal  
25 kilometer reizen per rit.
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Hoe werkt de Regiovervoerpas?
Iedereen kan reizen met Regiovervoer, 
ook zonder pas. Om het reserveren van 
ritten makkelijker te maken, kunt u een  
gratis Regiovervoerspas aanvragen. 
Hebt u een beperking en kunt u niet 
met de bus of ander vervoer reizen? 
Dan vraagt u een Wmo-pas aan bij het 
zorgloket van uw gemeente. Wmo staat 
voor Wet maatschappelijke onder-
steuning. De gemeente beslist of u in 
aanmerking komt voor de Wmo-pas.

Wat kost Regiovervoer?
Alle reizigers betalen een instaptarief 
en vervolgens een vast tarief per 
kilometer. Hebt u een Wmo-pas van 
uw gemeente, dan betaalt u het lagere 
Wmo-tarief. Overige reizigers betalen 
het OV-tarief. U vindt de tarieven op de 
website. Als u een rit reserveert, krijgt u 
meteen te horen hoeveel de rit kost.

Waar wilt u naartoe?
Wilt u een gewone rit 
maken, bijvoorbeeld 
naar de bioscoop of 

het ziekenhuis, reserveer uw rit dan 
minimaal één uur van tevoren. Ritten 
naar een uitvaart, bruiloft of aansluiting 
op bus/trein, reserveert u minimaal 4 
uur van tevoren. Dit zijn de zogenoemde 
prioriteitsritten. U weet dan zeker dat u 
op tijd aankomt.

Reserveer een rit
Houd uw Regiovervoers-
pas bij de hand en geef  
uw gegevens door. 

• Op welke dag en tijdstip wilt u reizen?
• Is het een gewone rit of een 

prioriteitsrit?
• Wat is het vertrek- en aankomstadres 

(bij voorkeur met postcodes)?
• Met hoeveel personen reist u?
• Neemt u extra bagage of een 

hulpmiddel mee, zoals een rollator?
• Wilt u meteen een retourrit boeken?
 

Aankondiging
Als u wilt, ontvangt u  
5 á 10 minuten voordat 
u wordt opgehaald een 

aankondigingstelefoontje of sms-
bericht. Via de Regiovervoer app kunt  
u zien waar uw taxi is en wanneer die 
voor de deur staat.

U wordt opgehaald
Regiovervoer haalt u 
op bij de voordeur. Bij 
(verzorgings)flats en 

grotere gebouwen is dit de centrale 
hoofdingang. Ook bij winkelcentra zijn 
duidelijk herkenbare afspreekpunten. 
De chauffeur haalt u daar tussen een 
kwartier voor en een kwartier na de 
afgesproken vertrektijd op. De chauffeur 
helpt mensen die minder mobiel zijn  
bij het in- en uitstappen.  
Als u een vervoerspas heeft, geeft u 
deze na het instappen aan de chauffeur. 
Die zorgt met uw pas voor een juiste 
registratie van uw rit.

Reizen in 8 stappen
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Het reserveren van een rit kan per telefoon via 0900-0595,  
via de website www.regiovervoermiddenbrabant.nl  
of via de Regiovervoer Midden-Brabant app.
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Betalen
U betaalt uw rit voor 
vertrek in de taxi, contant 
of per pin. U kunt ook 

betalen via een automatische incasso. 
Dit regelt u via de klantenservice.

De reis
Het kan zijn dat de 
chauffeur ook andere 
reizigers moet ophalen 

of afzetten. Hierdoor moet de taxi 
soms een stukje omrijden en kan uw 
rit maximaal 30 minuten langer duren. 
Natuurlijk betaalt u niet voor deze 
omrijkilometers.

Plaats van bestemming
De chauffeur zet u af 
bij uw bestemming en 
begeleidt u eventueel 

naar de (voor)deur. Hebt u een 
prioriteitsrit geboekt? Dan bent u 
daar op de aangegeven aankomsttijd. 
Meestal bent u er iets eerder  
(maximaal 30 minuten eerder).

Weer naar huis
U wordt op de 
afgesproken tijd en 
plaats weer opgehaald. 

Komt u met het openbaar vervoer 
aan en wilt u met Regiovervoer verder 
reizen? Boek uw rit dan uiterlijk 4 uur 
voor de verwachte aankomsttijd van 
uw bus of trein. Binnen een kwartier 
na aankomst reist u met Regiovervoer 
verder. Een kleine vertraging van uw bus 
of trein is geen probleem. Neem bij een 
grotere vertraging contact op met het 
ritreserveringsnummer. 
Bij de hoofdingangen van de drie 
ziekenhuizen in de regio zijn Taxipoints 
(ETZ Elisabeth en TweeSteden in 
Tilburg en in Waalwijk). Hier kunt u uw 
rit vanuit het ziekenhuis eenvoudig 
bestellen. Regiovervoer haalt u dan 
binnen 30 minuten op. Meer informatie 
over de Taxipoints staat op  
www.regiovervoermiddenbrabant.nl.
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Meer weten?
Kijk voor uitgebreide informatie op de website www.regiovervoermiddenbrabant.nl
Via de website kunt u ook ritten reserveren, de app installeren en eventuele sugges-
ties en klachten doorgeven. Ook de klachtenregeling en het vervoer reglement 
staan op de website. Hierin staan de afspraken over de uitvoering van het vervoer.
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 Belangrijke tips
• Reist u dagelijks, wekelijks of 

maandelijks op een vaste tijd 
naar een vast adres? Als u een 
Regiovervoerspas hebt, kunt u deze 
ritten in één keer vastleggen via het 
reserveringsnummer.

•  U kunt uw rit tot maximaal drie 
maanden van tevoren reserveren. 
Wilt u voor 08.00 uur ’s ochtends 
reizen? Reserveer uw rit dan uiterlijk 
de avond ervoor, vóór 21.00 uur.

• Laat Regiovervoer niet wachten 
of voor niets komen. Zorg dat u 
op tijd klaar staat. U kunt uw rit tot 
drie kwartier voor de aangegeven 
ophaaltijd gratis annuleren. 
Annuleert u niet op tijd of bent u 
afwezig op het ophaaladres? Dan 
mag Regiovervoer de gemaakte 
kosten bij u in rekening brengen.

• Komt uw taxi te vroeg of te laat? Bel 
dan met het ritreserveringsnummer 
0900- 0595. We herstellen de fout 
binnen een half uur, tenzij er sprake is 
van overmacht.

•  Kinderen tot en met 3 jaar reizen 
gratis mee (maximaal 2 kinderen  
per volwassen betalende klant).  
Ze mogen niet op schoot mee. 
Eventuele stoeltjes of stoelver-
hogers voor uw kind moet u zelf 
meenemen. 

• Huisdieren mogen niet mee, met 
uitzondering van hulphonden. Deze 
honden moeten wel herkenbaar zijn 
als hulphond, bijvoorbeeld door een 
hesje. 

•  Naast uw handbagage mag u één 
stuks grotere bagage meenemen, 
zoals een weekendtas of een koffer. 
U mag ook een hulpmiddel mee-
nemen, zoals een (opvouwbare) 
kinderwagen, rollator, rolstoel, 
handbike en bepaalde scoot-
mobielen. Meld dit wel even bij  
uw reservering.
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•  Bij een rit tegen Wmo-tarief mag u 
één reisgenoot (sociale begeleider) 
meenemen. Deze persoon betaalt 
hetzelfde tarief voor de rit als u.

•  Als u volgens uw gemeente niet zonder 
medische begeleiding kunt reizen, 
dan krijgt u de indicatie ‘medische 
begeleiding’. U reist dan altijd samen 
met een begeleider. Deze begeleider 
reist gratis met u mee.

de scootmobiel stapt en via de 
reguliere ingang plaats neemt op 
een vaste zitplaats. Meer informatie 
hierover staat op de website in het 
vervoerreglement. 

• De gemeente informeert u over 
eventuele (individuele) afspraken 
rondom uw Wmo-pas. Denk hierbij 
aan het reisbudget dat in sommige 
gemeenten geldt, waarmee u per 
jaar een maximaal aantal kilometers 
kan reizen tegen het Wmo-tarief. Of 
aan het toekennen van zogenoemde 
puntbestemmingen (zie hieronder). 

• Gaat u regelmatig naar een bestem-
ming die buiten het reisbereik van  
25 kilometer valt, maar die voor u 
erg belangrijk is (bijvoorbeeld bezoek 
aan echtgenoot of ouders)? Dan 
kan uw gemeente een zogenoemde 
puntbestemming aanwijzen. U mag 
hier dan toch naartoe reizen. Is dit 
voor u van toepassing, neem dan 
contact op met het zorgloket van  
uw gemeente. De gemeente be-
oordeelt of zij de puntbestemming 
toekent. 

•  Heeft u geen indicatie ‘medische 
begeleiding’, maar wel een OV-
begeleiderskaart?

 Stuur dan een kopie van deze geldige 
kaart naar de klantenservice van 
Regiovervoer. Als u de kaart toont 
aan de chauffeur, reist uw begeleider 
gratis mee.

•  Uw hulphond, zoals een blinden-
geleidehond, reist gratis mee.  
Is bij Regiovervoer nog niet bekend 
dat u altijd met een hond reist, meld 
dit dan zelf als u een rit bestelt.

• Voor rolstoel- en opvouwbare 
scootmobielgebruikers gelden 
specifieke veiligheidseisen. Deze 
en andere hulpmiddelen moet de 
chauffeur adequaat en veilig in de 
voertuigen kunnen vastzetten. 
Reizigers zijn verplicht om de 
driepuntsgordel te gebruiken 
tijdens de rit. Dat geldt ook voor 
reizigers die hun rolstoel niet kunnen 
verlaten tijdens de rit. Reizen met 
een opvouwbare scootmobiel is 
alleen toegestaan wanneer u uit 

Regiovervoer app
Met de Regiovervoer app kunt u:
•  Een rit reserveren en zien hoeveel 

deze kost
•  Uw eigen reisgegevens inzien
•  De actuele hoogte van uw eventuele 

reisbudget checken
• Op een kaartje zien waar uw bestelde 

taxi zich bevindt
• Een beoordeling geven van de rit.
 
Op www.regiovervoermiddenbrabant.nl 
vindt u een link naar de app en informatie 
over het installeren en het gebruik van  
de app.

Heeft u van uw gemeente een Wmo-pas voor Regiovervoer gekregen?  
Dan zijn de volgende punten voor u van belang.

Wmo-reizigers 
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Reserveer een rit: 
0900- 0595* (Dagelijks bereikbaar van 6.00 tot 01.00 uur)
www.regiovervoermiddenbrabant.nl

Informatie en klantenservice: 
Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie,  
het aanvragen van een Regiovervoerspas of het doorgeven van een klacht, 
compliment of suggestie. Een Wmo-pas vraagt u aan bij uw gemeente.
0900 - 77 55 862* (Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur) 
Klantenservice@regiovervoermiddenbrabant.nl
Postbus 355, 5000 AJ Tilburg

*€ 0,02 per minuut met een starttarief van € 0,045
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