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WELKOM

Ook in 2018 zullen wij u, net als in 2017, via onze nieuwsbrief informeren over actuele zaken. 
In deze nieuwsbrief geven wij u een aantal tips waardoor u uw vervoer gemakkelijk kunt 
regelen. Dit kan bijvoorbeeld door vroeg te boeken en door terugkerende ritten voor langere 
tijd vast te leggen. Als u dit doet, kunnen onze vervoerders eerder en beter plannen. Voor u 
als klant is de wachttijd dan korter en u bent minder lang onderweg. Tijdens de afgelopen 
feestdagen (kerstmis, carnaval) hebben wij vaker telefoontjes gekregen dat mensen zaten 
te wachten op hun vaste rit die niet kwam. Daarom attenderen wij u er in deze nieuwsbrief 
nog een keer op dat tijdens alle feestdagen de vaste ritten niet uitgevoerd worden. Mocht u 
die ritten toch willen laten doorgaan, dan zult u die apart moeten boeken. Verder een artikel 
over hoe Omnibuzz uw persoonsgegevens beschermt. Veel leesplezier.

HOE OMNIBUZZ OMGAAT MET 
UW PERSOONSGEGEVENS

Omnibuzz regelt uw vervoer en verwerkt 
daarom, in opdracht van uw gemeente, uw 
persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn 
alle gegevens die iets over u zeggen (bij-
voorbeeld uw naam, uw geboortedatum, 
uw adres of uw bankrekeningnummer). 

Bij de verwerking van deze gegevens 
houden wij ons aan de privacywetgeving 
en respecteren wij uw privacy. In deze 
privacywetgeving is opgenomen dat uw 

persoonsgegevens beschermd moeten 
worden tegen inzage en mogelijk gebruik 
door onbevoegden. Daarom stellen wij u, 
als u telefonisch contact met ons opneemt, 
eerst een aantal controlevragen om er 
zeker van te zijn dat u bent wie u zegt te 
zijn. 

Op het moment dat iemand anders voor u 
belt, bijvoorbeeld uw zoon of dochter, kun-
nen wij alleen informatie over u doorgeven 
indien u aanwezig bent bij dit gesprek.

Ga naar www.omnibuzz.nl/m-priv-cookie 
voor onze privacyverklaring.

WIJ HOUDEN ONS AAN DE PRIVACYWETGEVING EN RESPECTEREN UW PRIVACY



TERUGKERENDE RITTEN

Het is mogelijk om regelmatig terugkerende ritten, bijvoorbeeld elke week dezelfde rit, voor 
langere tijd vast te leggen. We noemen dat een vaste rit. Reserveren van vaste ritten kan bij 
de ritreservering, de rit hoeft dan slechts één keer door te worden gegeven.

 ĵ GEEN VASTE RITTEN TIJDENS ALLE FEESTDAGEN

Op ALLE officiële feestdagen worden de vaste ritten niet geboekt en uitgevoerd, omdat veel 
activiteiten tijdens de feestdagen niet doorgaan. 

Bovenstaande geldt bovendien voor:

Feestdag

De periode van Aswoensdag t/m de vrijdag na Carnaval

De vrijdag na Hemelvaart

De periode van Kerst tot en met de eerste vrijdag van het nieuwe jaar

 ĵ RIT TIJDENS EEN FEESTDAG? BOEK DEZE DAN OPNIEUW

Als uw vaste rit op een (feest)dag toch moet doorgaan, dient u deze rit opnieuw te boeken 
bij de ritreservering.

 ĵ EERDER BOEKEN

Vaak wachten klanten met het reserveren tot vlak voor de rit. U kunt ritten al een maand van 
te voren boeken. Als u uw ritten eerder boekt, kunnen de vervoerders de ritten eerder en 
beter plannen. Bovendien is de wachttijd voor u korter en bent u minder lang onderweg. U 
heeft er als klant dus ook voordeel van. Wij adviseren u dan ook ritten te reserveren, zodra u 
weet dat u gaat reizen. U hoeft niet bang te zijn dat wij het vergeten.

OOK TIJDENS DE FEESTDAGEN STAAN WE VOOR U KLAAR. ZORG DAT U DE VASTE RITTEN 
OPNIEUW RESERVEERT EN BOEK TIJDIG OM RITTEN GOED TE KUNNEN PLANNEN

IK WIL VERVOER

Omnibuzz heeft alle Limburgse gemeenten gevraagd 
om hun vervoersmogelijkheden te plaatsen op 
www.ikwilvervoer.nl/pages/aangesloten-gemeenten. 

Zo kunt u gemakkelijk zien van welk vervoer u in uw 
gemeente gebruik kunt maken. 

Naast de volledige reisinformatie per gemeente vindt 
u er ook een reisplanner die u helpt bij het plannen 
van uw ritten met het openbaar vervoer.

REIZEN TIJDENS DE PIEKUREN

Er zijn momenten dat heel veel klanten tegelijk willen reizen met Omnibuzz. Vervoerders 
hebben hierdoor soms onvoldoende voertuigen beschikbaar om alle ritten op tijd uit te kun-
nen voeren. Om vertragingen te voorkomen, hebben wij met onze vervoerders afgesproken 
dat zij bij onze afdeling ritreservering kunnen aangeven op welke tijdstippen hun voertuigen 
(bijna) vol zitten.

Als dat gebeurt, zullen de collega’s van ritreservering u adviseren te kiezen voor een andere 
ophaaltijd als u een rit wil reserveren. Dit kan iets vroeger of iets later zijn. Wij verzoeken u 
om dit advies zoveel mogelijk op te volgen.

ER ZIJN MOMENTEN DAT VEEL KLANTEN TEGELIJK WILLEN REIZEN MET OMNIBUZZ

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN VERVOER

In het Omnibuzz vervoer staat veiligheid voorop. Dat betekent dat de uitvoering van Omnibuzz 
vervoer altijd verantwoord moet kunnen plaatsvinden. 

Soms zijn er externe omstandigheden waar vervoerders geen invloed op hebben, zoals extre-
me weersomstandigheden, waardoor een veilige uitvoering van de ritten in het geding komt. 
In die extreme gevallen kan een tijdelijke rittenstop worden ingezet. Dit betekent dat wij dan 
tijdelijk geen nieuwe ritten aannemen. De vervoerders zullen – indien mogelijk - wel nog alle 
ritten uitvoeren die al geboekt waren. 

Wij vragen hiervoor uw begrip. 
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CONTACT

Heeft u vragen, dan kunt u bellen 
met 0900-33 10 550 (lokaal tarief).

Openingstijden en 
telefoonnummers Omnibuzz:
Klantenservice en Centraal 
Meldpunt Klachten  
(0900-33 10 550).
Van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Ritreservering  
(0900 - 06 99, lokaal tarief).
Van maandag tot en met 
donderdag van 06.00 tot 24.00 uur.
Op vrijdag en zaterdag  
van 06.00 tot 02.00 uur.
Op zondag en feestdagen van 
07.00 tot 02.00 uur.

Deze nieuwsbrief is verspreid in 
een gedrukte oplage van 30.000 
exemplaren.

UITGAVE

Vormgeving: bartistiek Design
Teksten:  Pascalle Savelkoul,  
 Omnibuzz
Foto’s:  Ermindo Armino

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie:
www.omnibuzz.nl

NIEUWE TELEFOONCENTRALE

Omnibuzz heeft in maart een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. 

Dankzij deze nieuwe centrale kunnen we nog klantgerichter werken en kunnen 
wij onze service verbeteren.

DE TELEFOONNUMMERS BLIJVEN HETZELFDE!

Nieuw is het keuzemenu dat u hoort als u belt met de klantenservice; dit is 
uitgebreid. Bovendien krijgt u, zowel bij klantenservice als bij ritreservering, te 
horen hoeveel wachtenden er voor u zijn. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om 
te blijven wachten of om teruggebeld te worden.

OMNIBUZZ HEEFT IN MAART EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE IN 
GEBRUIK GENOMEN. DE TELEFOONNUMMERS BLIJVEN VOOR U HETZELFDE

AANMELDEN DIGITALE NIEUWSBRIEF

Als klant van Omnibuzz ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief. In het verleden 
alleen per post. Inmiddels ontvangen ruim 11.000 klanten onze nieuwsbrief via 
de e-mail. 

Ook mensen die geen klant zijn van Omnibuzz, familieleden, vrienden, begelei-
ders of instellingen, kunnen de nieuwsbrief van Omnibuzz via de e-mail ontvan-
gen. Dit kunt u doen door uw e-mailadres achter te laten op de homepage van 
onze website: www.omnibuzz.nl (blauwe langwerpige blok beneden aan pagina).

Wilt u als klant onze nieuwsbrief in de toekomst ook liever per e-mail ontvangen 
en niet meer per post, neem dan contact op met onze klantenservice.
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