
Het was weer een bijzonder jaar. In 2022 sluimerde niet alleen  
het coronavirus voort. Ook werd het deeltaxivervoer - na de zorg, 
horeca en onderwijs - hard geraakt door het personeelstekort. 
Ondanks alle inspanningen konden PZN en de taxibedrijven 
slechts een deel van de openstaande vacatures invullen. Als 
reiziger kunt u langere wachttijden ervaren. Maar samen met u 
proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Vorige keer vertelde ik u hoe we onze dienstverlening verande-
ren en klaar maken voor de toekomst. Goed nieuws: we zijn weer 
een stap verder! Tot en met 31 december 2023 reist u nog met 
‘Deeltaxi West-Brabant’. Vanaf 2024 veranderen we deze naam 
naar ‘Bravoflex West-Brabant’. 

Al snel staan ook de feestdagen weer voor de deur! We doen 
onze uiterste best om u tijdens deze gezellige dagen bij uw  
familie, vrienden en kennissen te brengen. Boek op tijd uw rit om 
zeker te zijn van vervoer. Hoe? Dat leest u in deze nieuwsbrief.

Ik wens u een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

Beste klant,
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Personenvervoer 
Zuid-Nederland (PZN) 
Antwoordnummer 60.123 

5000 VB Tilburg 

Rit reserveren: 
088 - 076 10 00 (lokaal tarief) 

Klantenservice 
Bent u uw pas kwijt?  
Heeft u klachten over uw rit?  
Of wilt u andere informatie? 
De klantenservice is op werk dagen 
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 

Bureau Deeltaxi 
West-Brabant  
Heeft u algemene vragen over 
deeltaxi? Of bent u het niet  
eens met uw klachtafhandeling 
door PZN? Bureau Deeltaxi is  
iedere werkdag bereikbaar van 
09.00 tot 12.00 uur.
Tussen kerst en nieuwjaar is  
Bureau Deeltaxi gesloten.  
Vanaf maandag 2 januari 2023 is  
Bureau Deeltaxi weer bereikbaar.

Postbus 503 
4870 AM Etten-Leur 

Telefoon:

0900-202 00 32 (€ 0,25 /minuut)  
E-mail:

bureaudeeltaxi@west-brabant.eu  
Internet:

www.deeltaxi-westbrabant.nl 

Prijspuzzel
Vul de woorden in en los de puzzel op. Welk woord staat er in 
de verticale balk? Stuur de oplossing in en win! 

Stuur uw antwoord vóór 22 januari 2023 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.
Hoofdprijs: leuk dagje uit in West-Brabant, in overleg nader in 
te vullen. Tweede en derde prijs: VVV-cadeaubon ter waarde 
van respectievelijk € 50,- en € 25,-. De winnaars van de prijs-
vraag krijgen vóór 1 februari 2023 bericht.

Nieuwsbrief op papier of digitaal?
Als klant van Deeltaxi West-Brabant ontvangt u van ons deze 
nieuwsbrief, per post of e-mail. Krijgt u de nieuwsbrief per 
post, maar ontvangt u deze liever digitaal? Of ontvangt u de 
nieuwsbrief liever niet? Wij passen graag uw voorkeur aan. 
Stuur een e-mail naar: bureaudeeltaxi@west-brabant.eu 

1. Feestdag
2. Rondschrijven
3. Toeren
4. Piekuur
5. Pauze

6. Reisgebied deeltaxi
7. Werknemers
8. Nieuwe naam Deeltaxi vanaf 2024
9. Laatste maand van het jaar
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Nieuwsbrief 
Nr. 39, december 2022

Voorzitter Bureau Deeltaxi

Clèmens Piena 

Lees deze nieuwsbrief ook op Daisy-CD en via de website www.deeltaxi-westbrabant.nl.
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Tijdens de feestdagen 

Wanneer rijdt deeltaxi tijdens de 
feestdagen?
• Tijdens de kerstdagen (25 en 26 decem-

ber 2022) tot 01.30 uur. 
• Op oudjaarsdag (31 december 2022) tot 

22.00 uur en tussen 00.45 en 02.00 uur*. 
De deeltaxicentrale bij PZN is alleen be-
reikbaar op deze tijden.

• Op nieuwjaarsdag (1 januari 2023) van 
07.00 uur tot 01.30 uur. 

* Let op: nachtritten gelden alleen voor Wmo-klanten.

Wanneer boekt u het beste een rit? 

Kerst
Wilt u tijdens kerst reizen met deeltaxi? 
Boek uw rit tot woensdag 21 december 
16.00 uur. Wij vervoeren u dan op het  
gewenste tijdstip.
Let op: daarna nemen we geen ritten en 
wijzigingen meer aan.

Oud- en Nieuwjaarsdag
Wilt u reizen tijdens oud en nieuw tussen 
19.00 uur (31 december) en 09.00 uur  
(1 januari)? U kunt uw rit dan tot en met 
woensdag 29 december boeken. 
Let op: daarna nemen we geen ritten en 
wijzigingen meer aan voor deze tijden. 

Hoe reis ik?  
Bij personeelstekort 

Het tekort aan chauffeurs, call agents en 
centralisten heeft helaas nog steeds ge-
volgen voor de uitvoering van de deeltaxi-
ritten. Er zijn voldoende voertuigen be-
schikbaar, maar niet genoeg chauffeurs om 
alle klanten op tijd van A naar B te brengen. 
Om de overlast voor u als reiziger zo veel 
mogelijk te beperken, vragen we om uw 
medewerking:

1. Reserveer uw rit zo tijdig mogelijk
Hoe eerder u aangeeft wanneer u wilt reizen 
(liefst vier uur van tevoren of eerder), hoe 
beter we de rit voor u kunnen inplannen.

2. Plan uw rit buiten de spits
We vragen u, als het mogelijk is, om buiten 
de spitsuren te reizen:
• de ochtendspits is op doordeweekse  

dagen van 07.30 tot 09.30 uur
• de middagspits is van 15.00 tot 16.30 uur  

(op woensdag van 12.00 tot 13.30 uur). 
Op die tijden brengen onze chauffeurs 
klanten naar school of dagbesteding.  
Buiten de spits is de kans veel groter dat 
we u zonder vertraging kunnen vervoeren. 
Als u een rit boekt op een druk moment in 
de spits, kan de telefonist(e) u vragen of u 
op een ander, rustiger tijdstip wilt reizen.

3. Meld een rit af als u niet reist
Wanneer uw gereserveerde of vaste rit niet  
doorgaat, meld deze dan op tijd af bij PZN.

Bedankt voor uw begrip en mede werking.
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Wmo-tarief 

OV deeltaxi-tarief

Doorreis tarief 

Instap

€ 1,08

€ 3,90
 
-

Per km

€ 0,188

€ 0,59

€ 1,61

Instap

€ 1,01

€ 3,64
 
-

Per km

€ 0,181

€ 0,55
 

€ 1,50

2023 2022

• Wmo-tarief = een kortingstarief vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (gelijk aan het OV-bus-tarief)
• OV deeltaxi-tarief = het reguliere tarief voor deeltaxi, waar iedereen gebruik van mag maken.
• Doorreistarief = het kilometertarief bij langere ritten (tarief geldt vanaf de 26e km)

Vanaf 1 januari 2024 wijzigt de naam ‘Deel-
taxi West-Brabant’ naar ‘Bravoflex West-Bra-
bant’. Het huidige vervoers contract met PZN 
loopt tot en met 31 december 2023. Achter 
de schermen werken de gemeenten, de 
regio en de provincie nauw samen aan de 
afspraken voor het nieuwe contract. 

Wijziging voor klanten zónder 
Wmo-pas
Voor klanten zónder Wmo-pas geldt vanaf 
1 januari 2024 een belangrijke wijziging. Zij 
reizen dan van halte naar halte, of van halte 
naar hub. Een hub is een overstappunt naar 
ander openbaar vervoer. Voor deze klanten 
vervalt vanaf 2024 het vervoer van deur tot 
deur. Wel komt er een betere aansluiting op 
het overige openbaar vervoer. 

Voor klanten mét Wmo-pas geldt deze  
wijziging niet. Ook vanaf 1 januari 2024 
reizen zij, net als nu, van deur tot deur.

Belang van de klant voorop
Alle voorstellen voor het contract gaan 
ook naar het Reizigersoverleg Deeltaxi 
West-Brabant. In dit overleg zit een brede 
afvaardiging van cliëntenraden uit de  
regio met:
• een goede spreiding over de regio 
• een goede afspiegeling van verschillende  

beperkingen, zoals visueel, verstandelijk 
en in een rolstoel. 

De inspraak voor u als klant is daarmee dus  
gewaarborgd.

Op weg naar Bravoflex West-Brabant

De tarieven voor Deeltaxi West-Brabant zijn gekoppeld aan het provinciale bustarief. 
Elk jaar verhogen wij deze tarieven op basis van prijsontwikkelingen. In de tabel vindt u  
de voorlopige tarieven voor 2023. De officiële tarieven zijn nog niet definitief vastgesteld.

Voorlopige tarieven 2023  
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