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De wereld om ons heen is volop in beweging. Internationaal spelen de  
Brexit, Donald Trump en de Europese verkiezingen, nationaal de ingewikkelde  
regeringsformatie. En dan hebben we nog het landskampioenschap van 
Feijenoord, de winst van wielrenner Tom Dumoulin en de promotie van 
NAC Breda naar de eredivisie.
 
Deeltaxi rijdt u ondertussen gewoon van A naar B. U beoordeelde de  
kwaliteit van de ritten met een 7,9: net als vorig jaar. En het aantal ingediende
meldingen en klachten is lager dan ooit. In deze nieuwsbrief leest u meer  
over het klanttevredenheidsonderzoek en de klachtenprocedure.
 
Samen met Arriva ontwikkelde Bureau Deeltaxi de OV wijzer Amphia zieken-
huizen. Deze brochure is gericht op senioren die regelmatig reizen met  
Deeltaxi, maar voor wie de (buurt)bus mogelijk een goed en goedkoop  
alternatief is. Op 6 juni mocht ik het eerste OV wijzer informatiepakket over-
handigen. Het is belangrijk dat mensen ervaren dat ze niet altijd afhankelijk 
hoeven te zijn van Deeltaxi. De OV wijzer verlaagt de drempel om eens met  
de bus te gaan. U leest daar meer over op pagina 3.

Ik wens u een mooie zomer met veel leuke uitstapjes.

Voorzitter bestuur 
Deeltaxi West-Brabant

Hoe zit het ook alweer? 
Hoe betaal ik mijn deeltaxiritten?
U kunt uw rit op verschillende manieren betalen:

1. contant in de taxi
Als u contant afrekent, probeer dan zo veel mogelijk 
met (gepast) muntgeld te betalen. 

2. pinnen in de taxi
U kunt de rit ook per pin betalen in de taxi. Is er 
geen mogelijkheid om te pinnen, bijvoorbeeld  
omdat de pin defect is? Dan hoeft u geen ritkosten 
te betalen. 

3. automatische incasso
U kunt de kosten van uw deeltaxiritten ook auto-
matisch van uw betaalrekening laten afschrijven.  
Als u dit wenst, neem dan contact op met de klan-
tenservice van PZN. Deze extra service kost € 2,95 
per maand. De incassokosten worden alleen geïnd 
als u die maand hebt gereisd.

Hoe weet ik dat mijn deeltaxi 
onderweg is?
Er zijn verschillende manieren om geïnformeerd te 
worden: 

• U kunt bij uw ritreservering een terugbelservice 
aanvragen. U ontvangt dan 5 tot 10 minuten vóór 
het voorrijden van de taxi een telefoontje dat 
uw deeltaxi in aantocht is. Als u liever een sms- 
bericht ontvangt, kunt u dit doorgeven bij PZN 
klantenservice.

• Gebruikers van MijnTaxiApp kunnen via hun 
smartphone op een kaartje zien waar de bestel-
de taxi is. MijnTaxiApp is ook te gebruiken door 
familieleden of begeleiders van cliënten.

• U kunt contact opnemen met het gratis ritreser-
veringsnummer (0800 - 023 00 33). De telefoniste 
informeert u over de voortgang van de rit.

Bureau Deeltaxi West-Brabant 
Postbus 503
4870 AM Etten-Leur
Telefoon: 0900 - 202 00 32  
Bereikbaar iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur
E-mail: bureaudeeltaxi@west-brabant.eu
(wordt alleen op werkdagen gelezen)
www.deeltaxi-westbrabant.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  
E-mail: klantenservice@pzn-bv.nl
Internet: www.pzn-bv.nl
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Deeltaxi actueel
Klanttevredenheidsonderzoek 2016
Eind 2016 voerde onderzoeksbureau Companen/ 
Dimensus het jaarlijkse klanttevredenheidsonder-
zoek onder gebruikers van deeltaxi. 

Uit het onderzoek blijkt dat uw tevredenheid over 
Deeltaxi West-Brabant ongeveer gelijk is gebleven. 
Daar zijn we blij mee, zeker omdat er in 2016 zaken 
gewijzigd zijn. Zo wordt de ritprijs op een andere 
manier berekend en wordt een deel van de deel-
taxigebruikers voortaan door een ander taxibedrijf 
vervoerd. Ondanks deze veranderingen blijft uw 
waardering hoog.

Tevreden of ontevreden? 
Meld het ons!

Deeltaxi West-Brabant besteedt veel zorg aan uw 
vervoer. Natuurlijk vinden we het prettig te horen 
als het goed gaat, maar soms kan het gebeuren dat 
u een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de uitvoering 
van de rit. Of over de behandeling van een telefonis-
te of chauffeur. Geeft u dat alstublieft aan ons door. 
Dan onderzoeken we wat er mis ging. En verbeteren 
we samen de dienstverlening.

Waar kan ik terecht met mijn 
klacht(en)?
Hebt u een acuut probleem bij uw rit, bijvoorbeeld 
omdat een taxi te laat is? Meld dit dan direct bij  
het gratis ritreserveringsnummer van PZN:  
0800 - 023 00 33. De telefonist(e) kijkt meteen wat 
er aan de hand is.

Brabant vervoert ons
Wilt u zelf met het openbaar vervoer reizen, maar 
weet u niet zo goed welke opties er zijn? Of hoe 
het werkt? In deze rubriek leest u over de mogelijk-
heden. Wie weet stapt u dan binnenkort in één van 
de Brabantse ‘Bravo’ bussen. Deze afkorting staat 
voor “Brabant vervoert ons”. 

Wegwijs in het openbaar vervoer?
Wilt u prettig en voordelig reizen met het openbaar 
vervoer? Roep dan de hulp in van een mobiliteits-
consulent. Deze enthousiaste vrijwilligers staan in 
heel West-Brabant voor u klaar en helpen u graag 
op weg. Neem contact met ze op als u:

• vragen heeft over reizen met het openbaar ver-
voer of andere (lokale) vervoersmogelijkheden;

• vragen heeft over het aanvragen en/of gebruiken 
van de OV-chipkaart;

• behoefte heeft aan een persoonlijk reisadvies  
op basis van uw wensen en mogelijkheden;

• een keer onder begeleiding wilt ervaren hoe het 
openbaar vervoer werkt, zodat u stapsgewijs 
uitleg krijgt. 

U vindt de mobiliteitsconsulenten in uw buurt 
op de website van Deeltaxi West-Brabant. 

Inzicht in 
lokaal vervoersaanbod
U kunt reizen met het openbaar vervoer en natuur-
lijk met deeltaxi. Maar wist u dat er soms nog meer 
vervoersmogelijkheden zijn?

Op de website www.ikwilvervoer.nl vindt u een  
totaaloverzicht van alle lokale en regionale vervoers-
mogelijkheden. Zoals initiatieven in uw gemeente, 
die worden uitgevoerd door vrijwilligers. Denk bij-
voorbeeld aan een auto die u kunt reserveren voor 
een uitstapje. Of een boodschappenbus die elke 
week naar een winkelcentrum of weekmarkt rijdt. 

Wilt u achteraf een klacht indienen bij de klanten-
service van PZN, dan kan dat op verschillende 
manieren:

1. telefonisch: 088 - 076 19 00 (lokaal tarief);
2. schriftelijk - per mail (klantenservice@pzn-bv.nl) 

of brief (PZN t.a.v. Klachtafhandeling,  
Postbus 355 5000 AJ, Tilburg);

3. via het klachtenformulier, te vinden op de  
website www.deeltaxi-westbrabant.nl.

Hoe concreter, hoe beter…
Vermeld bij uw klacht altijd:

• datum en tijdstip van de klacht(en);
• de omschrijving van de klacht(en);
• uw deeltaxipasnummer en uw contactgegevens.

Wat als ik niet tevreden ben met de  
afhandeling van mijn klacht door PZN?
Bent u niet tevreden met de klachtenafhandeling? 
Laat dit dan schriftelijk weten aan Bureau Deeltaxi 
West-Brabant. Dit kan per mail (bureaudeeltaxi@
west-brabant.eu) of per brief (Bureau Deeltaxi 
West-Brabant, t.a.v. bezwaar deeltaxi, Postbus 503, 
4870 AM, Etten-Leur). Verwijs bij uw bezwaar altijd 
naar het nummer dat op de afhandelingsbrief van 
PZN staat.

Bureau Deeltaxi houdt namens de gemeenten  
toezicht op het werk van deeltaxi en onderzoekt  
uw klacht grondig. Ze benaderen zowel u als de 
uitvoerder.

Wat als ik niet tevreden ben met de 
afhandeling van mijn bezwaar?
Als ook de afhandeling van het bezwaar voor u  
onbevredigend is, kunt u uw bezwaar voorleggen 
aan de onafhankelijke klachtencommissie.  
Bureau Deeltaxi West-Brabant informeert u over  
de procedure.

Via de routeplanner op de website plant u ook een-
voudig uw reis met de auto of het openbaar vervoer 
in. Op www.ikwilvervoer.nl vindt u zo alle vervoers-
informatie overzichtelijk op één plek.

We streven naar een zo compleet mogelijk  
overzicht. Mist u vervoersinitiatieven op 
www.ikwilvervoer.nl? Graag ontvangen we  
uw aanvullingen per mail via  
bureaudeeltaxi@west-brabant.eu. 

Makkelijk met de bus naar
het Amphia ziekenhuis
Op 1 juni ontvingen ongeveer zevenduizend 
65-plussers in de gemeenten Drimmelen,  
Etten-Leur, Geertruidenberg en Oosterhout het  
OV wijzer informatiepakket Amphia zieken huizen.  
De OV wijzer biedt algemene informatie over 
reizen met het openbaar vervoer (OV) zoals de 
OV-chipkaart gebruiken, reisinformatie opzoeken 
en tarieven. Daarnaast staat er een aantal kaarten 
in met busroutes van en naar de drie locaties van 
het Amphia ziekenhuis. Met deze kaarten zoekt u 
gemakkelijk op wat de dichtstbijzijnde bushalte is  
en welke bus u nodig hebt. Bij het OV wijzer 
informatie pakket zat ook een gratis dagkaart om  
de bus eens uit te proberen. Zo ervaren mensen dat 
reizen met de bus tegenwoordig erg gemakkelijk is. 
De OV wijzer is ook via www.deeltaxi-westbrabant.nl 
te bekijken.2
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Rapportcijfers

• Waardering  
 systeemmogelijk heden 
• Waardering uitvoering  
 centrale PZN 
• Uitvoering door taxibedrijven
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