
Deze nieuwsbrief is ook beschikbaar via Daisy-CD, Webbox en de website www.deeltaxi-westbrabant.nl

In de vorige nieuwsbrief schreef ik in de staart van de eerste coronagolf al: 
“Het is een vreemde tijd”. Nu, midden in deze tweede golf, bekruipt mij een 
gevoel van déja vu. Hoe ziet de wereld eruit als deze nieuwsbrief op uw  
deurmat valt? Kunnen we dan allemaal weer veilig reizen? Kunnen we samen 
kerst vieren? Ik weet het niet.  
 
Wat ik wel weet, is dat deze tijd voor veel mensen eenzaam is.  
Deeltaxi West-Brabant biedt normaal gesproken de voorziening om u naar  
uw sociale contacten te brengen. Zo helpen we eenzaamheid te bestrijden.  
Nu dit even niet reizend kan, zoeken we andere manieren om ons doel te  
bereiken. Bijvoorbeeld met deze nieuwsbrief, waarin we reizigers aan het 
woord laten. En u kunt altijd een praatje maken met de telefonisten van  
Deeltaxi, ook als u geen rit boekt.  
 
Of u tijdens de feestdagen ergens naar toe kunt gaan, is afhankelijk van de 
regels en uw eigen afweging. Maar als u reist, dan staat Deeltaxi voor u klaar. 

Ik wens u hoe dan ook een fijne feestmaand toe! 

Beste klant,
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Klantenservice
De klantenservice is op werkdagen telefonisch  
bereikbaar van 8.30 uur tot 19.00 uur. 
Telefoon: 088 - 076 19 00 (lokaal tarief) 
E-mail: klantenservice@pzn-bv.nl 
Internet: www.pzn-bv.nl 

Personen- en Zorgvervoer Nederland
Antwoordnummer 60123 | 5000 VB Tilburg
Rit reserveren: 088 - 076 10 00 (lokaal tarief)

Bureau Deeltaxi West-Brabant
Postbus 503 | 4870 AM Etten-Leur
Telefoon: 0900 - 202 00 32 (€ 0,25 /minuut)
Bereikbaar iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur
In de periode tussen kerst en oud & nieuw is Bureau 
Deeltaxi gesloten; vanaf maandag 4 januari 2021 is 
Bureau Deeltaxi weer telefonisch bereikbaar.
E-mail: bureaudeeltaxi@west-brabant.eu
(wordt alleen op werkdagen gelezen)
www.deeltaxi-westbrabant.nl
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Prijsvraag
Vul de puzzel in aan de hand van de omschrijvingen. Alle vakjes met hetzelfde getal krijgen dezelfde letter.  
Zo krijgt u al aanwijzingen voor de andere woorden. De oplossing verschijnt in de dik-omrande kolom van 
boven naar beneden. Zet deze ook in de horizontale vakjes onderaan de puzzel om uw oplossing in te sturen.

24 december
explosie van gelukswensen
dit draag je in de Deeltaxi
Dit vier je met kerst
wiebelig toetje
rode of witte drank bij het diner
zit achter het stuur
Brengt me overal naartoe
licht van brandende parafine
moeder van Jesus
lichtpuntjes in de nacht
dit is moeilijk bij 1,5 meter afstand
drank van gemalen bonen
amuseren
eventjes geduld nog want het…
wat zijn je takken wonderschoon
1 januari 
als je van hier naar daar rijdt, ben je…

Oplossing:

Het antwoord kunt u tot 22 januari sturen naar:
Bureau Deeltaxi West-Brabant
Postbus 503
4870 AM  Etten-Leur

Of mailen naar: bureaudeeltaxi@west-brabant.eu

Wat kunt u winnen?
Uit de inzendingen kiezen we drie winnaars.

Nummer 1 ontvangt een VVV-cadeaubon  
ter waarde van € 100,-
De nummers 2 en 3 krijgen een VVV-cadeaubon  
ter waarde van respectievelijk € 50,- en € 25,-.
De winnaars van de prijsvraag krijgen vóór  
1 februari 2021 bericht.



Deeltaxi tijdens 
de feestdagen 
Wanneer rijdt Deeltaxi tijdens de feestdagen? 
• Tijdens de kerstdagen (25 en 26 december)  

tot 01.30 uur ’s nachts.  
• Op oudejaarsavond en -nacht tot 22.00 uur en 

tussen 00.45 en 2.00 uur. De deeltaxicentrale bij 
PZN is bereikbaar op dezelfde momenten dat er 
gereden wordt. 

• Op nieuwjaarsdag van 07.00 uur tot 01.30 uur.  
 
Wanneer kunt u het beste een rit inboeken? 
Kerst:  
Wilt u tijdens de kerst reizen met Deeltaxi?  
Boek uw rit vóór 21 december. Wij vervoeren u dan 
op het gewenste tijdstip. 
Vanaf 22 december worden geen reserveringen 
voor kerst aangenomen en bestaat de kans dat  
wij geen vervoer meer voor u kunnen regelen.  
Dit geldt zeker voor het rolstoelvervoer.  
Wijzigingen in geboekte ritten kunt u doorgeven  
tot en met 20 december.
 
Oudjaar:  
Reserveer uw ritten voor 31 december en 1 januari 
graag op tijd. Bestel uw deeltaxi voor oudejaarsavond 
en –nacht in ieder geval vóór 31 december 18.00 uur.

Voorlopige tarieven 2021 
De tarieven voor Deeltaxi West-Brabant zijn gekop-
peld aan het provinciale bus tarief. Deze tarieven 
verhogen wij jaarlijks op basis van prijsontwikkelin-
gen. In de tabel vindt u de voorlopige tarieven 2021. 

• Wmo-tarief = een kortingstarief vanuit de Wet  
maatschappelijke ondersteuning

• OV deeltaxitarief = het tarief zonder Wmo-pas
• Doorreistarief = een hoger kilometertarief bij ritten 

langer dan 25 kilometer
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Maar we zijn allemaal verschillende mensen, met 
verschillende karakters. Ik accepteer gewoon dat dit 
zo is. Iedereen doet zijn best.  
 

De heer Steehouwer: 
“Ik maak graag een  
praatje met de chauffeur”  

Ik ben na de versoepelingen 
in juli gelijk weer gaan rei-
zen naar mijn moeder en 
op familiebezoek gegaan. 
Ik ga er ook vaak op uit 
om plaatsen te bezoeken 
zoals Amsterdam, dat vind 
ik leuk.  
Ik was toen niet bang om te 
reizen. Nu met de tweede golf wel, 
omdat er ook een uitbraak is geweest waar 
ik woon. Ik zou graag een raampje open willen in 
de bus voor een goede ventilatie, maar dat wil niet 
iedereen. Het is dus steeds maar afwachten of dat 
ook mag. Mijn ritten bestel ik via MijnTaxiApp. Dat is 
fijn, want dan kun je makkelijk zien wanneer je taxi 
voor komt rijden. Ook kan ik terugkijken welke ritten 
ik eerder maakte. Natuurlijk doe ik tijdens de rit mijn 
mondkapje op, maar ik vind het fijner als het niet 
hoeft. Ik maak altijd graag een praatje met de chauf-
feurs, het is leuk als je vaker met dezelfde chauffeur 
meereist. Dan schept dat toch een band. 
 

Mevrouw Van Riel-van Kinderen: 
“Allemaal een beetje  
aanpassen” 
Ik maak nog steeds gebruik 
van de Deeltaxi en houd 
me aan de regels, zoals 
afstand houden en mond-
kapje op. Ik heb er genoeg, 
want ik maak ze zelf. Dat 
vind ik heel leuk om te doen. 
Laatst zat ik al in de taxi, toen er 
een mevrouw bij kwam. Zij wilde aan de linkerkant 
van de bus instappen, omdat ik al aan de rechterkant 
zat. Maar het instappen lukte niet, omdat ze proble-
men heeft met haar been. Toen zei ik: “Mevrouw, 
u kunt beter aan de rechterkant instappen, dan ga 
ik wel even uit de bus”. De chauffeuse bedankt mij, 
omdat het instappen nu vlot ging. Voor mij is dit 
vanzelfsprekend: we moeten ons toch allemaal een 
beetje aanpassen. 

Wmo-tarief 

OV deeltaxi-
tarief

Doorreis-
tarief 

Instap

€ 0,98

€ 3,48

-

Per km

€ 0,172

€ 0,52

€ 1,43

Per km

€ 0,175

€ 0,53

€ 1,44

Instap

€ 0,99

€ 3,51

-

2021 2020

Huh, wat bedoelt u? 
 
Begrijpelijke taal 
Hoe vaak durft u ‘Huh, wat bedoelt u?’ te zeggen? 
Ook bij Deeltaxi gebruiken we weleens woorden die 
niet voor iedereen begrijpelijk zijn. En als we elkaar 
niet snappen, gaan er dingen mis. Als u dus vaker 
‘huh?’ zegt, dan helpt u ons!

Project ‘Huh, wat bedoelt u?’
Onlangs kregen we een mooie tip vanuit het Bredase 
project “Huh? Wat bedoelt u?”. Een klant begreep de 
term ‘prioriteitsritten’ niet. Heel terecht, dat zegt zo 
ook niets. We passen de term ‘prioriteitsrit’ nu overal 
aan naar ‘rit met aankomstgarantie’. Kenmerkend 
voor deze ritten is namelijk dat u gegarandeerd op 
tijd bent. 

Suggesties
Krijgt u van ons informatie of post en begrijpt u  
niet wat wij bedoelen? Stuur dan een mailtje naar 
bureaudeeltaxi@west-brabant.eu. U mag ook bellen 
naar 0900 - 202 00 32. Wij leggen u graag uit wat we 
bedoelen. En zo nodig passen we onze teksten aan. 
Zo begrijpen we elkaar eenvoudig.  
 

MijnTaxiApp 
U kunt uw deeltaxirit telefonisch inboeken via  
088-076 1000 of digitaal via MijnTaxiApp  
(https://taxiapp.pzn-bv.nl/). MijnTaxiApp biedt u als 
klant extra voordelen. Zo ziet u makkelijk uw rit-
historie en verreden kilometers. Ook ziet u op de 
kaart waar uw gereserveerde taxi rijdt en kunt u op 
tijd klaar gaan staan. 
 
Kan MijnTaxiApp beter? 
Gebruikt u MijnTaxiApp weleens? Of nooit?  
Waarom wel of niet? Waar loopt u tegenaan?  
Wat vindt u moeilijk? Wat kunnen wij veranderen, 
waardoor u MijnTaxiApp wel, of vaker wilt gebruiken? 
 
Wij vinden uw mening belangrijk! Wilt u antwoord 
geven op de bovenstaande vragen? Dat kan door  
een e-mail te sturen naar klantenservice@pzn-bv.nl  
of een brief te schrijven naar Personen- en  
Zorgvervoer Nederland, Antwoordnummer 60123, 
5000 VB Tilburg. Wij ontvangen uw reactie graag voor 
1 januari 2021. Onder alle inzendingen verloten we 
een bos bloemen.  

Corona en 
Deeltaxi 
In het openbaar vervoer 
geldt een mondkap-

jesplicht. Een mondkapje 
moet uw neus, mond en kin 

bedekken. Een (doorzichtig) spat-
scherm, ook wel face of mouth shield genoemd, is 
géén alternatief voor een mondkapje. Draag dus een 
mondkapje, anders neemt de chauffeur u niet mee!

Naast de mondkapjesplicht blijven de maatregelen 
zoals pinnen en afstand houden ook van kracht in de 
Deeltaxi. We volgen zoveel mogelijk de adviezen van 
het RIVM en de regels voor het openbaar vervoer. 
Als er wijzigingen zijn, communiceren we dit via de 
website www.deeltaxi-westbrabant.nl.  

Reist u zittend in uw rolstoel met de deeltaxi? 
Zorg dan dat uw rolstoel uiterlijk 1 januari 2021 
voldoet aan de veiligheidseisen. Vanaf het nieuwe 
jaar mag de chauffeur u alleen zittend vervoeren, 
als de rolstoel goedgekeurd is. Als uw rolstoel niet is 
goedgekeurd, mag de chauffeur u weigeren.
 

Uw rolstoel is in orde wanneer deze is voorzien van 
stickers met een haaksymbool op de punten waar de 
rolstoel wordt vastgezet. 
Heeft u bovenstaande stickers niet op uw rolstoel,  
of twijfelt u, neem dan contact op met het Wmo- 
loket van uw gemeente of uw rolstoelverstrekker. 

Reiziger aan het woord 
Voor deze nieuwsbrief interviewden we drie  
reizigers die reisden na de versoepeling van de  
eerste coronagolf. 
 
De heer Van Oosterhout: 

“Iedereen doet zijn best” 
Ik reis op dit moment alleen nog maar op maandag 
naar de bingo. Op de andere dagen speelde ik kaart, 
dat mag niet meer vanwege besmettingsgevaar.  
Dat vind ik wel jammer. Natuurlijk voel ik me veilig 
in de taxi, waarom niet! De chauffeur doet net als ik 
een mondkapje op. Een enkele keer zet de chauffeur 
zijn mondkapje af bij het rijden. Het zou fijner zijn 
als chauffeurs allemaal hun mondkapje ophouden. 
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Wij wensen u 
gezellige feestdagen 
en een gezond 2021!


