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WELKOM

Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud als deze eerste nieuwsbrief van 2019 ver-
schijnt. In deze nieuwsbrief leest u dat de openingstijden van Ritreservering zijn gewijzigd en 
vindt u het nieuwe overzicht van de dagen waarop géén vaste ritten plaatsvinden. Daarnaast 
hebben wij foto’s van de verschillende pasjes afgedrukt waarmee u kunt reizen, waaronder 
de Voor Elkaar Pas. Dit is de pas die Omnibuzz samen met Arriva heeft ontwikkeld en waar-
mee u zowel in het Omnibuzz vervoer als in het OV kunt reizen.

VOOR ONZE VOOR ELKAAR 
PAS KLANTEN

Bij deze uitgave van de nieuwsbrief treffen 
onze klanten die een Voor Elkaar Pas hebben 
twee ansichtkaarten van Arriva aan. Wij hopen 
u hiermee nieuwe ideeën te geven voor het 
optimaal gebruik van de Voor Elkaar Pas. Wilt 
u het OV ook eens uitproberen? Dan helpt 
Arriva u graag met het plannen van uw reis 
met bus of trein. Op de ansichtkaart vindt u 
meer informatie. Wij wensen u veel reisplezier 
in 2019!

PRETTIG REIZEN MET OMNIBUZZ

U als klant maakt regelmatig gebruik van ons 
vervoer. Over het algemeen is er bij het reizen 
sprake van wederzijds begrip, vriendelijkheid 
en respect voor elkaar en verloopt de reis 
voorspoedig. Dat is fijn want wij brengen 
u graag zo aangenaam en veilig mogelijk 
naar uw bestemming en willen de reis voor 

iedereen zo prettig mogelijk laten verlopen. 
Graag attenderen wij u nog eens op de 
gedragsregels die wij voor onze medewer-
kers, de chauffeurs en voor u als klant hebben 
opgesteld. U vindt ze op onze website onder 
‘Reizen  gedragsregels’.

Bedenk ook dat het voor een chauffeur soms 
moeilijk in te schatten is of iemand wel of geen 
hulp nodig heeft. De ene reiziger ervaart hulp 
als vervelend terwijl een andere reiziger een 
beetje hulp net heel prettig vindt. Het is voor 
de chauffeur fijn als een klant aangeeft of hij/
zij hulp nodig heeft.

Weet dat als een voertuig niet aan de indica-
ties voldoet, u het te allen tijde mag weigeren. 
De chauffeur moet dan contact opnemen met 
de centralist van het taxibedrijf. Deze zal zo 
snel mogelijk een passend voertuig sturen. 
Mocht er onverhoopt een discussie ontstaan 
met de chauffeur, neem dan telefonisch con-
tact op met Ritreservering.

WIJ BRENGEN U GRAAG ZO AANGENAAM EN VEILIG MOGELIJK NAAR UW BESTEMMING



REIZEN MET OMNIBUZZ

Vragen van klanten. In deze nieuwsbrief 
krijgt u antwoorden op veelgestelde vragen.

 ĵ MEENEMEN VAN LOSSE BOODSCHAPPEN

Het mandje van uw rollator is zeer geschikt 
om boodschappen mee te nemen. Als u 
boodschappen meeneemt in dit mandje, 
verzoeken wij u deze boodschappen niet los 
en altijd in een tas mee te nemen, zodat de 
chauffeur deze in zijn geheel in de auto kan 
zetten. De chauffeur moet de boodschap-
pen namelijk overladen naar de kofferbak. 
Door ze in een tas te doen voorkomt u dat 
een product kwijtraakt. Bovendien neemt 
het overladen van losse boodschappen 
veel tijd in beslag. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.

 ĵ REGISTREREN VAN DE OV-
BEGELEIDERSKAART VAN ARGONAUT 

Als u een nieuwe OV-begeleiderskaart heeft 
gekregen van Argonaut, moet u hem laten 
registreren bij Omnibuzz. Dit doet u door 
een kopie van deze kaart te sturen naar 
Omnibuzz. 

Ook de verlenging van uw OV-bege-
leiderskaart loopt via Argonaut. Als Argonaut 
uw OV-begeleiderskaart heeft verlengd, moet 
u deze ook bij Omnibuzz registreren door 
een kopie van deze kaart naar Omnibuzz te 
sturen. Wij registreren de kaart en sturen u 
altijd een ontvangstbevestiging. Vanaf dat 
moment kunt u met gratis begeleiding (blij-
ven) reizen. 

Voor vragen over de OV-begeleiderskaart 
kunt u bellen met Argonaut, telefoonnummer  
030-2354661 of kijk op www.argonaut.nl/
regeling-ov-begeleiderskaart.

Let op: dit geldt niet voor de VEP-
begeleiderspas. De VEP-begeleiderspas is 
alleen te gebruiken in het OV. Daar kunt u in 
de treinen en bussen van Arriva een gratis 
begeleider meenemen. Deze kunt u dus niet 
bij Omnibuzz registreren. 

 ĵ DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN

Heeft u een ander hulpmiddel, telefoonnum-
mer of mailadres? Geef het door aan onze 
Klantenservice.

Omdat wij uw vervoer zo goed mogelijk willen 
regelen, is het belangrijk dat wij weten welke 
hulpmiddelen u heeft. Want niets is zo ver-
velend als een taxi komt voorrijden die niet 
geschikt is om u en het hulpmiddel waar u 
gebruik van maakt mee te nemen. Geeft u 
daarom altijd door als u een nieuw of ander 
hulpmiddel (rollator, rolstoel) heeft dat u wilt 
meenemen in de taxi of bus van Omnibuzz.

Om u goed te kunnen bereiken, hebben 
wij uw juiste gegevens nodig voor onze 
administratie. Wilt u daarom als uw tele-
foonnummer of mailadres wijzigt, con-
tact opnemen met Omnibuzz? Voor het 
doorgeven van wijzigingen kunt u contact 
opnemen met onze Klantenservice via 
info@omnibuzz.nl of telefoonnummer  
0900 – 33 10 550.

GEEN VASTE RITTEN TIJDENS FEESTDAGEN

Op onderstaande dagen worden er geen vaste ritten 
gereden. Als uw vaste rit op zo’n dag toch moet doorgaan, 
moet u deze apart boeken bij Ritreservering. In 2019 zijn dit 
onderstaande dagen:

Dag(en) Feestdag

Zondag 21 april + maandag 
22 april 1e + 2e Paasdag

Zaterdag 27 april Koningsdag

Donderdag 30 mei + vrijdag 
31 mei

Hemelvaartsdag + brugdag 
Hemelvaart

Zondag 9 juni + maandag 10 
juni 1e + 2e Pinksterdag

Dinsdag 24 t/m dinsdag 31 
december Kerstvakantieperiode

Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag

De Klantenservice van Omnibuzz is alleen op officiële 
feestdagen gesloten:

Dag(en) Feestdag

Zondag 21 april + maandag 
22 april 1e + 2e Paasdag

Zaterdag 27 april Koningsdag

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag

Zondag 9 juni + maandag 10 
juni 1e + 2e Pinksterdag

Woensdag 25 + donderdag 
26 december 1e + 2e Kerstdag

Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag

VERVOERSPASSEN VAN OMNIBUZZ

Reizen met Omnibuzz kan op verschillende manieren. Daarvoor heeft u dan ook de beschik-
king over verschillende passen. Onderstaand staan de afbeeldingen van de passen die voor 
het vervoer van Omnibuzz gebruikt worden.

WIJ VERWERKEN UW WIJZIGINGEN ZORGVULDIG IN ONZE ADMINISTRATIE

Om gebruik te maken van 
het Omnibuzz vervoer.

Omnibuzz vervoerspas Voor Elkaar Pas VEP-begeleiderspas

2 3

Artikel ArtikelUitgelicht

Om gebruik te maken van 
het openbaar vervoer (u 
kunt de pas ook in het Om-
nibuzz vervoer gebruiken).

Deze pas dient gebruikt 
te worden indien u in het 
OV met begeleiding reist, 
altijd in combinatie met de 
Voor Elkaar Pas.

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN RITRESERVERING

Vanaf woensdag 16 januari zijn de openingstijden van onze Ritreservering gewijzigd. Voor het 
boeken van uw ritten is Omnibuzz dan zeven dagen per week bereikbaar vanaf 07:00 uur tot 
22:00 uur.

De rijtijden voor het vervoer wijzigen niet. 

U kunt reizen op:

k Maandag t/m donderdag tussen 06.00–24.00 uur. 
k Op vrijdag en zaterdag tussen 06.00-02.00 uur.
k Op zon- en feestdagen tussen 07.00-02.00 uur. 

Als u na 22.00 uur het telefoonnummer van Ritreservering belt, krijgt u een meerkeuzeme-
nu. Na het intoetsen van uw keuze, wordt u doorverbonden met een medewerker. Deze is 
alléén bereikbaar voor ritten die uitgevoerd worden en neemt geen nieuwe ritten aan. De 
medewerker werkt tot het moment dat deze ziet dat alle klanten afgemeld en thuis zijn.
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 ĵ MOET U BETALEN ALS U ONZE 0900 TELEFOONNUMMERS BELT

Wij hebben de afgelopen maanden vragen gekregen over kosten die onze klan-
ten zouden moeten betalen als ze onze 0900 telefoonnummers bellen. Reden 
hiervoor is dat klanten, als ze belden, een melding op het bandje hoorden dat 
er kosten in rekening werden gebracht voor het telefonisch reserveren van een 
rit.  Die tekst was echter niet juist. De kosten zijn niet in rekening gebracht en 
Omnibuzz krijgt hier geen geld voor. De telefoonprovider rekent alleen het tarief 
dat in het abonnement met u is afgesproken. De tekst van de melding hebben 
wij aangepast. Onze oprechte excuses voor de verwarring en het ongemak.

 ĵ MACHTIGINGSFORMULIER

Als u wilt dat iemand anders namens u contact kan opnemen met Omnibuzz, 
kunt u dit regelen door iemand te machtigen via het machtigingsformulier. Met 
dit formulier kan iemand anders (bijvoorbeeld uw zoon/dochter, een kennis of 
iemand anders) contact opnemen over uw WMO-vervoer en alle zaken voor u 
regelen met Omnibuzz. U vindt het machtigingsformulier op onze website onder: 
‘Vlug naar (2)  documenten’.

 ĵ TAXI TE VROEG

De door u bestelde taxi mag altijd 15 minuten vóór de boekingstijd tot 15 minuten 
na de boekingstijd komen voorrijden. Heeft u bijvoorbeeld een taxi geboekt om 
15:00 uur, dan kan de taxi arriveren tussen 14:45 uur en 15:15 uur.

Als de chauffeur u maximaal 20 minuten voor de vroegste ophaaltijd komt 
ophalen, moet hij u toestemming vragen om eerder te mogen vertrekken. U mag 
weigeren om met de chauffeur mee te gaan. De chauffeur moet dan wachten 
of, als hij niet kan blijven wachten, een collega sturen zodat u alsnog binnen de 
ophaalmarges van uw boekingstijd wordt opgehaald.

Wij doen dit om ritten zoveel mogelijk te spreiden. Door enkele klanten voor de 
piekdrukte op te halen kunnen we voorkomen dat tijdens de piekdrukte niet 
iedereen op tijd kan worden opgehaald. Uw medewerking wordt daarom zeer 
op prijs gesteld, maar u bent dat niet verplicht.

COLOFON

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).
Voor het boeken van uw ritten is 
Omnibuzz dan zeven dagen per 
week bereikbaar vanaf 7.00 uur ’s 
morgens tot 22.00 uur ’s avonds.

U kunt met Omnibuzz reizen:
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 35.000 
exemplaren.

UITGAVE

Vormgeving: bartistiek Design
Teksten:  Pascalle Savelkoul,  
 Omnibuzz
Foto’s:  Petra Niessen

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie:
www.omnibuzz.nl of stuur een 
mail naar info@omnibuzz.nl
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