Beste klant,
De zomer is begonnen. Van nature heeft de mens dan de behoefte om
erop uit te trekken. Een middagje naar een leuke stad, of op bezoek bij
een kennis of familielid waar u al lang niet meer bent geweest. Dat lijkt heel
vanzelfsprekend. Maar hoe komt u op de plek van bestemming als zelfstandig
reizen lastig of onmogelijk is?

INHOUD
Pagina 2: Deeltaxi actueel

West- Brabant volgt in groene
voetsporen met ondertekening
akkoord ‘Zero Emissie’

Gelukkig zijn er goede, toegankelijke vervoersoplossingen om u van deur
tot deur te brengen. Ook als u wat meer moeite hebt met zelfstandig reizen.
Regio West-Brabant werkt eraan om dit vervoer voor alle reizigers zo vlot
mogelijk te laten verlopen. Daarom werkt de regio de komende jaren samen
met de provincie Noord-Brabant om bussen en taxi’s beter op elkaar aan te
laten sluiten. De deeltaxi wordt dan bijvoorbeeld onderdeel van een reis
die u verder vervolgt met trein of bus. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook
naar het aanbieden van duidelijke reisinformatie en goede voorzieningen
op de knooppunten.

Is uw rolstoel veilig te
vervoeren?

Ons doel is het samen reizen met openbaar vervoer voor iedereen nog aantrekkelijker te maken. Bent u niet in staat met het openbaar vervoer te reizen?
Ook dan kunt u uiteraard gewoon blijven rekenen op de vertrouwde service
van Deeltaxi West-Brabant.
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Ik wens u een mooie, zonnige zomer toe!

Andrew Harijgens
Voorzitter bestuur Deeltaxi West-Brabant
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Deeltaxi actueel
West- Brabant volgt in groene voetsporen met ondertekening akkoord ‘Zero Emissie’

Bestuursvoorzitter Andrew Harijgens van
Deeltaxi West-Brabant en wethouders van acht
West-Brabantse gemeenten ondertekenden
op 8 april het bestuursakkoord Zero Emissie
Doelgroepenvervoer 2025.

Is uw rolstoel veilig te vervoeren?
Reist u in een rolstoel? Dan zet
de chauffeur de rolstoel veilig
vast met gordels in de taxi.
Op goedgekeurde rolstoelen
staat met haaksymbool
stickers aangegeven waar
de chauffeur de taxigordels veilig bevestigt.
Op oudere of bijzondere
rolstoelen staat dit niet altijd
vermeld. U mag nog met deze rolstoelen reizen
tot 1 juli 2020. Dit is een jaar langer dan we in de
vorige nieuwsbrief schreven. Het platform code VVR
besloot de datum te verplaatsen.

Hiermee zet Deeltaxi West-Brabant in op toekomstig reizen zonder uitstoot; één van de doelstellingen uit het Klimaatverdrag dat in 2015 in Parijs is
afgesloten. De acht gemeenten die het bestuurs
akkoord mee ondertekenden zetten ook in op
verduurzaming van het gemeentelijke leerlingen
vervoer en het dagbestedingsvervoer.
Voor u als klant verandert hiermee niets. Behalve
dat u straks met een elektrische auto meerijdt!

Wat betekent dit voor u?
Heeft u een rolstoel zonder deze stickers, en reist
u zittend in uw rolstoel, dan raden we u aan om
hierover contact op te nemen met uw rolstoelleverancier. Zo regelt u een veilig vervoerbare rolstoel.
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Op vakantie?
Meld uw vaste ritten tijdig af!

Oproep: Uw reis naar wens? Help onze
dienstverlening verbeteren!

Op feestdagen worden vaste ritten automatisch
uit het systeem verwijderd, maar tijdens vakantieperiodes niet. Gaat uw vaste rit in de vakantie niet
door? Wij vragen u om ons dat tijdig te laten weten!

Deeltaxi West-Brabant besteedt veel zorg aan de
kwaliteit van uw vervoer. Maar er gaat wel eens iets
mis. Een taxi komt te laat, of een rit verliep niet
naar verwachting. Hebt u een klacht of suggestie?
Meld deze dan bij de klantenservice van PZN via de
telefoon/mail of per brief. We horen het graag!
Wij onderzoeken wat er mis ging en werken met
uw inbreng verder aan het v erbeteren van onze
dienstverlening.

Door uw rit af te melden hoeft het taxibedrijf niet
voor niets voor te rijden. U voorkomt daarmee ook
dat andere klanten een langere reistijd hebben
én u draagt bij aan het voorkomen van onnodige
CO2 uitstoot.

Verbetering klachtenafhandeling
De laatste maanden keken we samen met het
Reizigersoverleg Deeltaxi West-Brabant hoe we
de klachtafhandeling beter kunnen afstemmen
op de wensen van de klant.

Om uw rit af te melden belt u tijdens kantooruren
naar de ritreserveringslijn via 0800 - 023 00 33.
De medewerker zal u verder helpen.

TIP: GEEF UW VAKANTIE
DOOR BIJ UW VOLGENDE
RITRESERVERING.

De belangrijkste veranderingen:
• Voortaan handelt PZN klachten over het te laat
komen van de taxi direct telefonisch af. U hoeft
dan niet meer twee weken te wachten op een
brief. Als u toch een schriftelijke afhandelingsbrief
wenst, stuurt PZN deze op verzoek toe.

Ook een keer met openbaar vervoer?

Wilt u kennis maken met het openbaar vervoer?
Roep dan de hulp in van een mobiliteitsconsulent. Deze enthousiaste vrijwilligers staan in heel
West-Brabant voor u klaar en helpen u graag op weg.
Neem contact met ze op voor vragen over:

• De afhandelingsbrieven zijn opgefrist; een
betere opbouw en het gebruik van meer heldere,
begrijpelijke taal.
• Diende u een klacht in en verbetert het niet?
PZN geeft extra aandacht aan klachten die vaker
terugkomen. Zo verbeteren we samen met u
onze dienstverlening.

• reizen met het openbaar vervoer of andere
(lokale) vervoersmogelijkheden;
• het aanvragen en/of gebruiken van de
OV-chipkaart;

Natuurlijk vinden we het ook leuk om te horen
als het goed ging!

• een persoonlijk reisadvies op basis van uw
wensen en mogelijkheden;
• of om een keer onder begeleiding te ervaren hoe
het openbaar vervoer werkt, waarbij u staps
gewijs uitleg krijgt.
U vindt de mobiliteitsconsulenten in uw buurt op de
website van Deeltaxi West-Brabant.
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Vraag en antwoord
Geregeld krijgen we vragen over de spelregels
van Deeltaxi West-Brabant en de MijnTaxiApp.
We zetten hier veel gestelde vragen van onze
reizigers - en de antwoorden - voor u op een rij!
Staat uw vraag er niet bij? Kijk voor meer informatie
op www.deeltaxi-westbrabant.nl, of bel onze
klantenservice via 088 - 076 19 00.
“Ik maak regelmatig gebruik van de deeltaxi om
naar mijn afspraak in het ziekenhuis te gaan.
Mag ik de chauffeur vragen om mij bij de zijingang af te zetten in plaats van de hoofdingang?”
Natuurlijk mag u dat vragen. Volgens de spelregels
van de deeltaxi brengt de taxi u tot de hoofdingang.
De chauffeur mag u op verzoek bij de zijingang
afzetten, maar hij/zij hoeft dit niet te doen.
Let op: het is niet mogelijk om met de chauffeur af
te spreken dat u bij een andere ingang wordt opgehaald, ook niet als u daar bent afgezet. Ophalen
vindt altijd plaats bij de hoofdingang.

Prijswinnaar kerstpuzzel 2018

Mevrouw S. Verheulen heeft de kerstpuzzel
gewonnen! Ze koos voor een bezoek aan de
musical The Lion King in Scheveningen.
Samen met een vriendin zat ze bijna vooraan
bij de voorstelling. Ze hebben genoten.
Dat blijkt wel uit deze stralende foto.

“Wat is het voordeel van een terugbelservice?”
Met de terugbelservice krijgt u 5 à 10 minuten voordat de deeltaxi bij u voorrijdt een aankondigingstelefoontje op het door u opgegeven telefoonnummer
(vast of mobiel). Op die manier kunt u zich alvast
gereed maken voor uw deeltaxirit. Let op: geef het
telefoonnummer door waarop u op dat moment
bereikbaar bent!

Klantenservice

“Hoe geef ik mijn persoonlijke voorkeuren voor
de terugbelservice aan?”

De klantenservice is telefonisch bereikbaar
van 08.30 uur tot 19.00 uur.
Telefoon: 088 - 076 19 00 (lokaal tarief)
E-mail: klantenservice@pzn-bv.nl
Internet: www.pzn-bv.nl

Wanneer u belt met de klantenservice van PZN geeft
u zelf aan hoe u de terugbelservice wilt gebruiken.
Er zijn drie mogelijkheden:

Personen- en Zorgvervoer Nederland

1. Altijd teruggebeld worden: geef dan uw mobiele
(en eventueel uw vaste) telefoonnummer door.
2. Per rit bepalen of u teruggebeld wordt.
De telefoniste zal er dan bij elke boeking naar
vragen. U geeft het telefoonnummer door
waarop u bereikbaar bent wanneer de deeltaxi
komt voorrijden.
3. Nooit gebruik maken van de terugbelservice.

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

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
E-mail: bureaudeeltaxi@west-brabant.eu
(wordt alleen op werkdagen gelezen)
www.deeltaxi-westbrabant.nl

U kunt ook kiezen voor een sms-bericht. U wordt
dan niet gebeld, maar u ontvangt een sms-bericht
dat de taxi onderweg is. Ook in dit geval geeft u uw
mobiele telefoonnummer door.
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Deze nieuwsbrief is ook via Daisy-CD, Webbox en de website www.deeltaxi-westbrabant.nl beschikbaar.

