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de chauffeur begeleidt mij tot aan de...

4
5

2

hulpmiddel voor mensen die slecht of niet kunnen lopen
seizoen
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taxivervoer voor uitstapjes buiten de regio
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programma op uw smartphone voor Deeltaxi West-Brabant
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veel klanten gaan met kerst per deeltaxi op bezoek bij hun...
4

2

5

het betaalmiddel voor het gebruik van het openbaar vervoer

iemand die met u mee reist tijdens de rit

2

5

deze maand wordt gezien als feestmaand

een lijnbus stopt hier desgewenst
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de ritlengte wordt uitgedrukt in het aantal…
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minimaal één uur voor de gewenste vertrektijd moet u een rit...

Tarieven 2017

Beste klant,

Decemberpuzzel
Vul de puzzel in en maak een slagzin, die begint
met de woorden uit de groene vakjes.

Bureau Deeltaxi West-Brabant

Stuur uw slagzin voor 7 januari 2017 naar:

Postbus 503
4870 AM Etten-Leur
Telefoon: 0900 - 202 00 32 (€ 0,25 per minuut)
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

Bureau Deeltaxi West-Brabant
Postbus 503
4870 AM Etten-Leur
of mail naar bureaudeeltaxi@west-brabant.eu
Vermeld bij uw inzending in ieder geval uw naam,
pasnummer en telefoonnummer.

Personen- en Zorgvervoer Nederland

En wat kunt u winnen?

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

Uit de inzendingen kiezen we drie winnaars.
Nummer 1 ontvangt een leuk dagje uit in WestBrabant, in overleg nader in te vullen. De nummers
2 en 3 krijgen een VVV cadeaubon ter waarde van
respectievelijk € 50,- en € 25,-. De winnaars van de
prijsvraag krijgen eind januari 2017 bericht.

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

Aanpassing MijnTaxiApp

Het einde van 2016 komt in zicht. Door de invoering van het nieuwe vervoerscontract was het een spannend jaar. Veel zaken bleven bij het oude, sommige
zaken wijzigden en er zijn enkele vernieuwingen ingevoerd. Alle partijen die bij
deeltaxi betrokken zijn, hebben hun beste beentje voorgezet om de kwaliteit
op een goed peil te houden.
Dit gebeurt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor
goede taxi’s en goed opgeleid personeel. Dit jaar is PZN gestart met het
benoemen van de ‘taxichauffeur van de maand’. Zo krijgt kwaliteit ook een
gezicht. Verderop in de nieuwsbrief leest u daar meer over.
Zoals u gewend bent, besteden we in deze decembernieuwsbrief aandacht
aan de tarieven voor het volgende jaar en aan het gebruik van deeltaxi
tijdens de feestdagen.
Tenslotte kan ik u melden dat de prijsvraag terug is van weggeweest.

OV-reisadvies voor mensen
zonder beperking
Pagina 3

Deeltaxi tijdens de
feestdagen
Wie wordt de chauffeur
van de maand?
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Prijsvraag
Chauffeur van de maand februari

Ik wens u een goed en gelukkig 2017!
Met vriendelijke groet,

Marian Witte
Voorzitter bestuur
Deeltaxi West-Brabant

Nieuwsbrief

Nr. 28, december 2016

Deeltaxi actueel

Deeltaxi tijdens de feestdagen

Tarieven 2017

OV-reisadvies voor mensen zonder
beperking

We passen de klanttarieven jaarlijks aan. Daarbij
kijken we naar de prijsontwikkelingen in het openbaar vervoer en het taxivervoer. In de tabel vindt u
de tarieven 2017.

Reist u met de deeltaxi, maar hebt u géén Wmo-pas?
Dan is dit artikel voor u belangrijk.
Reist u regelmatig met OV-deeltaxi? Misschien hebt
u het dan al gemerkt. U wilde een deeltaxi reserveren, maar kreeg het advies met de bus te reizen.
Het openbaar vervoer is namelijk regelmatig een
goed alternatief voor deeltaxi. Bovendien is de bus
ook veel voordeliger. Hebt u al lang niet meer met de
bus gereisd? Dan is wat uitleg en hulp best prettig.
De mobiliteitsconsulenten in uw gemeente helpen u
graag. U vindt de informatie en contactgegevens op
onze website: www.deeltaxi-westbrabant.nl.
Of bel naar 0900-202 00 32 (€ 0,25 per minuut).

2017
2016
Instap Per km Instap Per km
Wmo-tarief

€ 0,89

€ 0,151 € 0,89

€ 0,145

OV deeltaxitarief

€ 3,05

€ 0,46

€ 3,04

€ 0,46

Doorreis
tarief

-

€ 1,25

-

€ 1,25

Hoe werkt het?
Als u een OV-deeltaxirit reserveert, kijkt de centrale
van PZN of de bus een goed alternatief is. Is dat
alternatief beschikbaar?

Sociale begeleiders
Sociale begeleiders betalen hetzelfde instaptarief als
Wmo-klanten (€ 0,89). Afhankelijk van de gemeente
betaalt de sociale begeleider 1 of 2 keer het kilometertarief (€ 0,151 of € 0,302).

JA U krijgt een (bindend) OV-advies. Wilt u tóch met

deeltaxi reizen, dan betaalt u vanaf januari het
doorreistarief vanaf de 1ste kilometer (instap € 3,05
+ € 1,25 per km).

Aanpassing MijnTaxiApp

NEE U kunt de OV-deeltaxi gebruiken zoals u nu

In de vorige nieuwsbrief las u over de diverse mogelijkheden van MijnTaxiApp. MijnTaxiApp is een
programma voor uw mobiele telefoon, computer
of tablet en is speciaal voor Deeltaxi West-Brabant
ontwikkeld. U kunt deze gebruiken via
taxiapp.pzn-bv.nl (zónder www ervoor).

gewend bent (instap € 3,05 + € 0,46 per km).

Wanneer is de bus een goed reisalternatief?
• U hoeft niet langer dan 10 minuten te lopen naar
of vanaf de halte;
• U maakt maximaal 1 overstap;
• De maximale reistijd per OV is niet meer dan
50 minuten langer dan de reistijd per deeltaxi
(inclusief de looptijd van en naar de halte);
• De vertrektijd van het OV-alternatief ligt tussen
30 minuten voor, of 30 minuten na, de gewenste
vertrektijd van de reiziger.

In 2016 is de gebruiksvriendelijkheid van MijnTaxi
App verder verbeterd. Enkele voorbeelden:
• u kunt recent gebruikte adressen uit de rithistorie
selecteren;
• u kunt ritten annuleren;
• u ziet de taxi voortaan 5 minuten voor de
verwachte aankomsttijd op uw scherm.

Lekker naar familie of vrienden? Samen de feest
dagen doorbrengen? Dat kan. Gewoon met deeltaxi.

Dit geldt zeker voor het rolstoelvervoer. Wijzigingen
in geboekte ritten kunt u doorgeven tot en met
21 december.

Wanneer rijdt deeltaxi tijdens de feestdagen?
• Tijdens de kerstdagen (24, 25 en 26 december)
tot 01.30 uur ’s nachts.
• Op oudejaarsavond en -nacht rijden deeltaxi’s
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.

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.
Hoe ritten voor de feestdagen inboeken?
Als u belt met het gratis reserveringsnummer
0800 - 023 00 33, dan krijgt u vanaf 12 december
het volgende keuzemenu te horen: “Voor het boeken van ritten voor de feestdagen druk op toets 1.
Voor het boeken van overige ritten druk op toets 2”.
Natuurlijk kunt u uw ritten ook via internet of
MijnTaxiApp reserveren.

Wanneer ritten inboeken?
Kerst: Klanten die hun kerstritten vóór 22 decem
ber inboeken, worden op de gewenste tijden vervoerd. Vanaf 22 december worden geen reserveringen voor kerst aangenomen en bestaat de kans dat
PZN geen vervoer meer voor u kan regelen.

Chauffeur van
de maand juni

Wie wordt de
chauffeur van de maand?
Sinds het begin van dit jaar reikt PZN maandelijks
een prijs uit aan de ‘Chauffeur van de maand’.
U bepaalt wie dat wordt. Via de MijnTaxiApp geeft u
na afloop van een rit gewoon even uw waardering
door. De afgelopen maanden ontvingen diverse
chauffeurs deze waardering, in de vorm van een
oorkonde en een bloemetje.
Chauffeur van
de maand mei

Chauffeur van
de maand augustus

Geldt het OV-advies voor iedereen?
Nee, het OV-advies is niet van toepassing op:
• mensen die een Wmo-deeltaxipas hebben.
Deze pas herkent u aan de pasfoto. Zij krijgen
geen advies over een busalternatief;
• overige reizigers met een rolstoel of scootmobiel;
• dagen met extreme weersomstandigheden.
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Wij wensen u
gezellige feestdagen
en een gezond 2017 vol
ontmoetingen en uitstapjes!

3

