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PZN uit Tilburg verzorgt ook vanaf 2016 het deeltaxivervoer in onze regio, 
alleen met minder taxibedrijven dan voorheen. Het kan dus zijn dat u nu  
door een ander bedrijf wordt vervoerd. Voor de meesten van u is het deel
taxivervoer goedkoper geworden. Een kleine groep reizigers is duurder uit  
dan vorig jaar. Op onderdelen is de deeltaxiservice uitgebreid. Er zijn nu meer  
mogelijkheden om een rit te bestellen. Betalen kan nu ook met een pinpas. 

We vinden het belangrijk om van onze reizigers te horen wat hun ervaringen 
zijn. Gelukkig is er weer een groep mensen bereid om deel te nemen aan het 
Reizigersoverleg Deeltaxi WestBrabant. In deze nieuwsbrief lichten we op  
hun verzoek nog een aantal “nieuwigheden” toe.  

Vorig jaar waardeerde de deelnemers aan het klanttevredenheidsonderzoek 
het vervoer en de uitvoering met een 7,9. Dit jaar gaan we voor een 8!

Ik hoop dat u de komende zomer fijn er op uit kunt gaan. Met deeltaxi of,  
als u wilt en kunt, met de bus. Verschillende vrijwilligers in onze regio helpen  
u graag om deze goedkopere manier van reizen te ontdekken! 

Voorzitter bestuur 
Deeltaxi WestBrabant

Nieuwe berekening ritprijs
Sinds dit jaar wordt uw ritprijs per kilometer bere
kend. Het afrekenen per kilometer is eerlijker en 
preciezer dan het oude systeem, waarbij op zones 
werd afgerekend. 

Hoe wordt uw ritprijs berekend?
U boekt een rit in bij PZN. De prijs van uw rit wordt 
als volgt berekend:

• Eerst bepaalt de routeplanner zeer precies het 
aantal kilometers van de rit, via de kortst moge
lijke route van A naar B. U betaalt dus nooit voor 
omrij kilometers. 

• Vervolgens wordt de prijs van uw rit berekend op 
basis van het tarief dat voor u geldt (zie tabel) en 
de afspraken per gemeente.

• Bij de ritbevestiging hoort of ziet u het bedrag dat 
u in de taxi af moet rekenen. 

Wat moet u betalen?
Per rit betaalt u een instapbedrag en daarnaast  
een bedrag per kilometer. 

De ritprijs van de heenrit wijkt af van de 
terugrit. Klopt dat wel?
Ja, dat is mogelijk. De routeplanner berekent altijd 
de route over de kortste weg. Bij een retourrit kan 
de route terug net iets verschillen van uw heenrit, 
bijvoorbeeld vanwege eenrichtingsstraten. Daar
door betaalt u soms net een wat andere prijs voor 
uw heen en terugrit.

*  De 25 km geldt als basis. In sommige gemeenten kunnen 
Wmo-klanten meer kilometers maken tegen het lage  
Wmo-tarief. Op de website www.deeltaxi-westbrabant.nl  
vindt u het actuele overzicht.

Tarieven 
Deeltaxi

Wmotarief

OVdeeltaxi
tarief

Instap

€ 0,89

€ 3,04

Per  
kilometer
(tot 25 km)*

€ 0,145 *

€ 0,46

Per  
kilometer
(na 25 km)

€ 1,25

€ 1,25
Bureau Deeltaxi West-Brabant 
Postbus 503
4870 AM EttenLeur
Telefoon: 0900  202 00 32 (€ 0,25 per minuut)  
Bereikbaar iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur
Email: bureaudeeltaxi@westbrabant.eu
(wordt alleen op werkdagen gelezen)
www.deeltaxiwestbrabant.nl

Personen- en Zorgvervoer Nederland
Antwoordnummer 60.123 
5000 VB Tilburg
Rit reserveren: 0800  023 00 33 (gratis) 

Klantenservice
De klantenservice is telefonisch bereikbaar van
08.30 uur tot 19.00 uur.
Telefoon: 088  076 19 00  
Email: klantenservice@pznbv.nl
Internet: www.pznbv.nl

Marian Janse – Witte
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MijnTaxiApp
U weet ongetwijfeld dat u bij de telefoniste van  
PZN een deeltaxirit kunt bestellen. Vanaf dit jaar 
kunt u ook via een app op uw mobiele telefoon, 
computer of tablet een aantal deeltaxizaken rege
len. Intussen hebben zo’n 500 mensen MijnTaxiApp 
ontdekt en zijn er ruim 2.500 ritten mee besteld. 

Wat kan ik met MijnTaxiApp?
Met MijnTaxiApp kunt u:
• ritten reserveren of annuleren;
• zien wat uw rit kost;
• uw rithistorie bekijken;
• op een kaartje vaststellen waar de door u bestelde 

taxi zich bevindt;
• een beoordeling geven van de rit en de chauffeur.

Klanten met een reisbudget weten via de app  
hoeveel budget zij verbruikt hebben. 

Voor wie is MijnTaxiApp bedoeld?
• uiteraard voor klanten zelf;
• voor partners, kinderen, familie of andere  

bekenden;
• voor begeleiders van cliënten.

Hoe kan ik gebruik maken van  
MijnTaxiApp?
De app is te vinden door internet te openen op uw 
mobiele telefoon, tablet of computer. Het gebruik 
van MijnTaxiApp op de mobiele telefoon vereist een 
mobiele telefoon waarop u ook kunt internetten 
(een smartphone). 

Om MijnTaxiApp te activeren, doorloopt u de  
volgende stappen:

Registreren en aanmelden
1. Ga naar taxiapp.pzn-bv.nl (zónder www)
2. Klik op de knop ‘Registreren’. Dan ziet u het  

volgende scherm (Afbeelding 1).
3. Vul alle verplichte velden in: emailadres,  

wachtwoord, voornaam, achternaam,  
geboortedatum en postcode.

4. Klik opnieuw op ‘Registreren’.  
Dan krijgt u een bevestiging (Afbeelding 2).

5. Klik vervolgens op ‘Aanmelden’. Daar kunt u 
inloggen met het opgegeven emailadres en 
wachtwoord.

U bent nu geregistreerd als gebruiker van  
MijnTaxiApp.   

Deeltaxipas koppelen
6. Klik linksboven op de drie horizontale streepjes. 

Dan komt u in het hoofdmenu (Afbeelding 3).
7. Klik op ‘Passen’
8. Klik rechtsboven op ‘Pas toevoegen’
9. Vul de gevraagde gegevens in: soort pas, pas

nummer, postcode en geboortedatum (laatste 
twee zijn controlevelden) en klik op ‘Verder’.

Als de pas gekoppeld is, kunt u alle gebruiks
mogelijkheden van MijnTaxiApp benutten. 

Minder zorgen of uw taxi komt...
Een vaak terugkerende zorg van klanten is: komt 
mijn taxi wel? MijnTaxiApp neemt die ongerustheid 
weg. Vanaf 5 minuten voor de verwachte voorrijdtijd, 
ziet u op een kaartje waar uw taxi op dat moment is 
(Afbeelding 4). Zo weet u dat uw taxi in aantocht is  
en kunt u zich tijdig voorbereiden op uw reis.

... en eenvoudig ritten waarderen
Na afloop van de reis kunt u zowel de uitvoering  
van de rit als de chauffeur waarderen, op een schaal 
van 0 tot 5 sterren. Zo krijgen wij nog meer zicht op 
uw reiservaringen. Maandelijks wordt de chauffeur 
met de hoogste waardering door PZN in het zonne
tje gezet. Ook uw positieve ervaringen in deeltaxi 
tellen mee!
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In de regio WestBrabant is de afgelopen jaren veel 
energie gestoken in het verbeteren van het open
baar vervoer (OV). Zo zijn bushalten aangepast 
en rijden er comfortabele bussen die óók goed 
bruikbaar zijn voor minder mobiele reizigers met 
bijvoorbeeld een rollator, een rolstoel of kinderwa
gen. Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden om 
te reizen met het openbaar vervoer? Heeft u vragen 
over de werking van het openbaar vervoer of de 
OVchipkaart? Wilt u weten hoeveel korting u kunt 
krijgen? Dan kunt u contact opnemen met een mo
biliteitsconsulent bij u in de buurt (zie tabel). 

Wat zijn mobiliteitsconsulenten?
Mobiliteitsconsulenten zijn enthousiaste vrijwilligers 
die u graag (weer) op weg helpen. U kunt contact 
opnemen met een mobiliteitsconsulent als u:
• Vragen heeft over reizen met het openbaar  

vervoer en andere (lokale) vervoersmogelijk
heden, zoals de (elektrische) fiets en vrijwillige 
vervoersdiensten.

Hulp bij het voordelig reizen met openbaar vervoer
• Vragen heeft over het aanvragen en/of gebruik  

van de OVchipkaart. 
• Behoefte heeft aan een persoonlijk reisadvies op 

basis van uw reisbehoefte en mogelijkheden.
• Reizen met het openbaar vervoer in de praktijk wilt 

uitproberen en het prettig vindt als er iemand met u 
mee reist om te laten zien hoe het OV werkt.

Er zijn momenteel nog geen mobiliteitsconsulenten 
beschikbaar in de gemeenten Aalburg, BaarleNassau, 
Breda, EttenLeur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, 
Rucphen, Woudrichem en Zundert. 

Is er geen mobiliteitsconsulent beschikbaar in uw 
gemeente en wilt u wel graag geholpen worden?  
Stuurt u dan een email naar  
bureaudeeltaxi@westbrabant.eu of bel naar  
0900  202 00 32 (werkdagen 912 uur, € 0,25/minuut). 
Ook als u interesse heeft om zelf mobiliteits consulent 
te worden, kunt u ons bellen of mailen. 

Contact opnemen met een mobiliteitsconsulent

Meer weten over MijnTaxiApp?
Heeft u nog vragen over de werking van de app, dan helpen de medewerkers van de klantenservice  
van PZN u uiteraard graag verder. MijnTaxiApp bevat ook een handleiding, waar u meer informatie  
kunt vinden over de mogelijkheden. 
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               Mobiliteitsconsulenten zijn 
enthousiaste vrijwilligers  

          die u graag op weg helpen!

Via organisatie

WZSW

WijZijn Bergen op 
Zoom, Vraagwijzer

SWO Drimmelen

Trema Welzijn

WijZijn Roosendaal

SWO Steenbergen

Trema Welzijn

Brede WelzijnsInstelling

Telefoonnummer

06 53 91 90 45 (ma)
06 51 24 83 45 (divr)

(0164) 29 94 91

(0162) 45 18 94

(0183) 40 84 44

06 38 77 25 26
140 165

(0167) 76 37 02

(0183) 40 84 44

(0164) 67 20 49

Mailadres



klussendienst@wijzijntraversegroep.nl

info@swodrimmelen.nl

infovervoergeertruidenberg@trema.org

wonenplus@wijzijntraversegroep.nl



infovervoerwerkendam@trema.org

info@bwiwoensdrecht.nl

Gemeente

AlphenChaam*

Bergen op Zoom

Drimmelen

Geertruidenberg

Roosendaal

Steenbergen**

Werkendam

Woensdrecht

* De mobiliteitsconsulenten zijn op maandagen  
aanwezig op het Trefpunt (Heuvelstraat 5, Alphen).

**  De mobiliteitsconsulenten in Steenbergen heten 
 oOV-adviseurs.
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