Prijspuzzel
In elke rij, elke kolom en elk blok mogen de cijfers 1 t/m 9 slechts één
keer voorkomen. Weet u welke 3 cijfers in de gearceerde vakjes staan?
Lever uw antwoord in en win!						

Personenvervoer
Zuid-Nederland (PZN)
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Klantenservice
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Bent u uw pas kwijt?
Heeft u klachten over uw rit?
Of wilt u andere informatie?
Onze klantenservice is op
werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30 uur
tot 19.00 uur.
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Antwoordnummer 60.123
5000 VB Tilburg
Rit reserveren:
088 - 076 10 00 (lokaal tarief)
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Telefoon: 088 - 076 19 00
(lokaal tarief)
E-mail:
klantenservice@pzn-bv.nl
www.pzn-bv.nl

Bureau Deeltaxi
West-Brabant
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Het antwoord kunt u tot 23 januari 2022 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 leuk dagje uit in West-Brabant, 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 vóór 1 februari 2022 bericht.

Heeft u algemene vragen over
deeltaxi? Bent u het niet eens met
uw klachtafhandeling door PZN?
Bureau Deeltaxi is iedere werkdag
bereikbaar van 9.00
tot 12.00 uur. In de periode
tussen kerst en oud & nieuw is
Bureau Deeltaxi gesloten.
Vanaf maandag 3 januari 2022
is Bureau Deeltaxi weer
telefonisch bereikbaar.
Postbus 503 | 4870 AM Etten-Leur
Telefoon:
0900-202 00 32 (€ 0,25 /minuut)
E-mail:
bureaudeeltaxi@west-brabant.eu
(wordt alleen op werkdagen gelezen)
www.deeltaxi-westbrabant.nl
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Beste klant,
Het afgelopen anderhalf jaar heeft ons veel gekost, maar ook veel gebracht.
Een crisis is een tijd waarop de oude manier van doen niet meer volstaat.
Dat geeft ruimte om te kijken naar de manier waarop je werkt én ruimte om
daarin te veranderen.
Ook bij deeltaxi kijken we hoe we onze dienstverlening kunnen veranderen
en klaar kunnen maken voor de toekomst. Natuurlijk blijft er een systeem
om u naar uw bestemming te brengen. Maar wij dromen van een toekomst
waarin het voor u makkelijker wordt om verschillende vormen van vervoer
te combineren. Hiervoor is moed en durf nodig. Want wat als de verandering
niet meteen effect heeft, zet je dan door of ga je terug naar het oude?
Naast lef vraagt verandering ook een goede voorbereiding. Het huidige
vervoerscontract van Deeltaxi West-Brabant met PZN hebben we nu tot
het maximale verlengd. Tot en met 31 december 2023 reist u dus op de vertrouwde manier met Deeltaxi West-Brabant. Daarna gaat er wat veranderen.
Wat en hoe? Daar denken we nu over na, zodat we ruim de tijd hebben om
alles voor de nieuwe situatie goed te regelen en u hierop voor te bereiden.
De grote vraag voor mij is: durft u met mij mee te veranderen?
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Ik wens u een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar toe!

Clèmens P iena

Voorzitter bestuur Deeltaxi West-Brabant

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

Nr. 37, december 2021

Corona:
reizen met deeltaxi

Veilig reizen in uw rolstoel

Met betrekking tot Corona volgt Deeltaxi West-
Brabant zoveel mogelijk de adviezen van het RIVM en
de regels voor het openbaar vervoer. Maatregelen
zoals de mondkapjesplicht, zoveel mogelijk pinnen
en afstand houden blijven dus voorlopig van kracht
in de deeltaxi. De actuele maatregelen vindt u op
www.deeltaxi-westbrabant.nl

In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u over
de aangescherpte Code Veilig Vervoer Rolstoel
gebruikers (VVR). De VVR draagt bij aan veilig
rolstoelvervoer, zowel voor rolstoelgebruikers als
hun medepassagiers.

Pinnen in de taxi:
niet verplicht, wel zeer
wenselijk

De invoering van de aangescherpte regels werd
steeds uitgesteld, onder meer vanwege gevoeligheid
voor fraude. Onlangs besloot Sociaal Fonds Mobiliteit
daarom, om de aangescherpte regels niet verplicht te
maken voor rolstoelvervoer in Nederland. Wij vinden
dit jammer, maar we begrijpen het ook heel goed.

Afgelopen periode zijn steeds meer klanten met
pin gaan betalen. Taxibedrijven juichen dit toe:
voor zowel de chauffeur als de reiziger is dit een
prettige en veilige manier van betalen. Wij roepen
dan ook alle reizigers op zoveel mogelijk te pinnen.
Contant betalen blijft voorlopig nog wel mogelijk,
maar met pin betalen heeft onze voorkeur.

Uiteraard willen wij uw reis zo veilig mogelijk maken.
Dat doen we samen. Daarom doen wij een beroep op
uw verantwoordelijkheidsgevoel. Zorgt u ervoor dat
uw rolstoel veilig vastgezet kan worden? Dan kunnen
onze chauffeurs u en uw rolstoel goed vastzetten
tijdens de rit.

Chauffeurs gezocht!

Nieuwsbrief op papier
of digitaal?

Misschien heeft u het al gemerkt. Het is soms lastig
om u op tijd op te halen. Een belangrijke oorzaak
hiervan is een tekort aan chauffeurs. Dit personeels
probleem speelt landelijk ook in veel andere
branches (denk aan zorg, onderwijs en horeca).

Als klant van Deeltaxi West-Brabant ontvangt u van
ons deze nieuwsbrief. Wij versturen deze per post
of per 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

Wij willen heel graag weer voldoende chauffeurs
hebben om u overal naartoe te brengen. Onze
taxibedrijven investeren dan ook graag in de juiste
opleidingen van nieuwe chauffeurs. Kent u iemand
die graag taxichauffeur wil worden? Iemand die
respectvol omgaat met mensen én verantwoord met
zijn of haar voertuig? Neem gerust contact op met
PZN of met één van onze uitvoerende taxibedrijven.
U vindt de contactgegevens op de website van
Deeltaxi West-Brabant.

Prijspuzzel 2020
De prijspuzzel 2020 is gewonnen
door mevrouw Van Berkom.
Zij ontving een cadeaubon.

Deeltaxi tijdens
de feestdagen
Wanneer rijdt Deeltaxi tijdens de feestdagen?
• Tijdens de kerstdagen (25 en 26 december) tot
01.30 uur ’s nachts.
• Op oudjaarsavond 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.
Wanneer kunt u het beste een rit inboeken?
Kerst:
Wilt u tijdens de kerst reizen met deeltaxi?
Boek dan uw rit vóór 21 december. Wij vervoeren
u dan op het gewenste tijdstip.
Let op: vanaf 22 december nemen wij geen
reserveringen of wijzigingen in ritten meer aan
voor kerst. Vanaf deze datum kunnen wij dus geen
vervoer garanderen.
Oudjaar:
Wilt u op oudjaarsavond of -nacht reizen met deeltaxi? Boek dan uw rit vóór 31 december 18.00 uur.
Ook voor nieuwjaarsdag ontvangen wij uw reserve
ringen graag ruim op tijd.

Voorlopige tarieven 2022
De tarieven voor Deeltaxi West-Brabant zijn gekoppeld aan het provinciale bus-tarief. Deze tarieven
verhogen wij jaarlijks op basis van prijsontwikkelingen. In de tabel vindt u de tarieven voor 2022.
2022
Instap Per km

2021
Instap Per km

Wmo-tarief

€ 1,01

€ 0,181

€ 0,99

€ 0,175

OV deeltaxitarief

€ 3,64

€ 0,55

€ 3,52

€ 0,53

-

€ 1,50

-

€ 1,45

Doorreis
tarief

• 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)

Wij wensen u
gezellige feestdagen
en een gezond 2022!
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