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OMNIBUZZ STELT ZICH AAN U 
VOOR

Omnibuzz is de organisatie die vanaf 11 
december 2016 namens 32 Limburgse 
gemeenten het doelgroepenvervoer gaat 
regelen. Onze organisatie houdt namens 
uw gemeente toezicht op het vervoer. Bij 
ons kunt u terecht voor informatie, vragen 
en klachten. Ons kantoor ligt in Geleen en 
er werken ongeveer 20 mensen. 

We hebben veel ervaring met het organi-
seren van doelgroepenvervoer in Limburg. 
De afgelopen tien jaar hebben wij deze 
taken uitgevoerd voor tien gemeen-
ten in de Westelijke Mijnstreek en het 
Heuvelland. Vanaf 11 december 2016 gaan 
we dit voor 32 gemeenten doen. Vanaf die 
datum verdwijnt ook de naam Regiotaxi 
Limburg. Regiotaxi Limburg staat wel nog 
op uw vervoerspas. Deze kunt u gewoon 
blijven gebruiken om te reizen. 

01OMNIBUZZ NIEUWS COLOFON

BOVENSTAAND ZIET U EEN VOORBEELD VAN HET INFORMATIEBLAD. 
BEWAAR DIT GOED OP EEN ZICHTBARE PLAATS

WELKOM

Deze nieuwsbrief is gericht aan alle mensen in Limburg die gebruik maken van de 
Regiotaxi. In juli 2016 heeft u de laatste nieuwsbrief over het doelgroepenvervoer 
in Limburg ontvangen. Daarin hebben wij u verteld dat er een nieuw contract komt 
voor Regiotaxi Limburg, omdat het huidige contract met Veolia op 10 december 
2016 afloopt.
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CONTACT

Heeft u vragen, dan kunt u vanaf 
11 december bellen met Omnibuzz 
0900 - 33 10 550, optie 2. 

Tot en met 10 december kunt u 
bellen met 046 - 457 4721.
 
Bereikbaarheid Omnibuzz: 
maandag t/m vrijdag van  
09.00 –17.00 uur

Oplage: 50.000.
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MEER INFORMATIE

Op onderstaande websites vindt 
u meer informatie over het 
toekomstige doelgroepenvervoer 
Limburg:

www.doelgroepenvervoerlimburg.nl
www.regiotaxilimburg.nl
www.omnibuzz.nl

De nieuwe website waarop u vanaf 
11 december 2016 alle belangrijke 
informatie kunt vinden is:  

www.omnibuzz.nl. 

De andere websites komen dan te 
vervallen. 

EEN NIEUW LOGO

In de vorige nieuwsbrief hebben we ons nieuwe logo al gepresenteerd. Vanaf 
11 december ziet u dit logo op onze (nieuws)brieven, op onze website en op 
de voertuigen die u vervoeren. 

INFORMATIEBLAD; BEWAAREXEMPLAAR!!

Bij deze nieuwsbrief zit een informatieblad. Hierin hebben we de belangrijkste 
informatie over het vervoer voor u op een rijtje gezet. Ook ziet u hierin naar 
wie u kunt bellen als u meer informatie wilt of een rit wilt reserveren. Bewaar 
dus deze folder goed. 

MOGEN WIJ U IETS VRAGEN?

Begin november heeft u van ons een brief ontvangen waarin wij gevraagd 
hebben uw eigen gegevens (of die van uw mantelzorger of contactpersoon) te 
controleren en aan te vullen. Wellicht heeft u dit al aan ons doorgegeven. Als 
dit niet zo is, verzoeken wij u om dit alsnog te doen. Als uw gegevens juist en 
compleet zijn, kunnen wij u het beste informeren.

“We hebben veel ervaring met het organiseren van 
doelgroepenvervoer in Limburg. De afgelopen tien jaar 
hebben wij deze taken uitgevoerd voor tien gemeenten 
in de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland.”
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Artikel ArtikelUitgelicht

Omnibuzz stelt zich aan u voor

WIE GAAT U VERVOEREN?

Omnibuzz heeft voor uw vervoer een aantal 
taxibedrijven gecontracteerd, verspreid over 
heel Limburg. De meeste taxibedrijven rijden 
ook nu al voor ons, een paar taxibedrijven 
zijn nieuw.  Voor u verandert er eigenlijk niet 
zo veel. Wij zorgen voor de hoge kwaliteit die 
u gewend bent.

GOED OM TE WETEN

 Ĵ UW GEGEVENS ZIJN BEKEND

Omnibuzz beschikt inmiddels over de 
klantgegevens van alle klanten die nu met 
Regiotaxi in Limburg kunnen reizen. Wij 
beschikken over uw speciale vervoersindi-
caties, geregistreerde hulpmiddelen, bege-
leiders en vaste ritten.

Vanaf 11 december 2016 verandert er voor u 
dus niets en loopt alles door zoals u gewend 
bent.

 Ĵ ANDERE MANIER VAN BETALEN

Contant afrekenen in het voertuig is voor 
reizigers en chauffeurs niet altijd makke-
lijk. Dit komt omdat het doorgaans kleine 
bedragen zijn. Het kost ook veel tijd. Om het 
voor klanten en vervoerders eenvoudiger te 
maken, willen wij voor iedere klant andere 

betaalwijzen mogelijk maken. Dit willen wij 
in 2017 doen. Hierover wordt u te zijner tijd 
verder geïnformeerd.

 Ĵ TARIEF

Het tarief dat u betaalt voor uw vervoer, 
blijft voorlopig ongewijzigd. De tarieven zijn 
in Limburg verschillend. Hieronder ziet u het 
tarief dat u in uw regio betaalt per zone:

 j Noord en Midden Limburg: € 0,64 per 
zone.

 j Maastricht en Parkstad: € 0,65 per zone.
 j Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 

(incl. Echt-Susteren): € 0,75 per zone.

Als u tijdens uw rit iemand meeneemt zon-
der vervoerspas, betaalt deze medereiziger 
€ 2,15 per zone.

 
In de loop van 2017 worden de tarieven 
opnieuw door de gemeenten vastgesteld.

 Ĵ REIZEN IN HET OV

Arriva gaat vanaf 11 december 2016 het 
Openbaar Vervoer in Limburg uitvoeren. 
We zijn in gesprek met Arriva over de moge-
lijkheden om het reizen in het OV makke-
lijker te maken voor onze klanten. Zodra 
wij hier meer over weten, ontvangt u meer 
informatie. 

WIJ WENSEN U HELE FIJNE FEESTDAGEN

FIJNE FEESTDAGEN

WIJ ZORGEN VOOR DE HOGE KWALITEIT VAN VERVOER DIE U GEWEND BENT

AANGEPASTE AFSPRAKEN EINDEJAARSPERIODE 2016 

Om het vervoer tijdens de drukte van de feestdagen goed te laten verlopen, adviseren 
wij u om de ritten in deze periode tijdig te reserveren. Als u tijdens de Kerstdagen wilt 
reizen, dient u de rit vóór vrijdag 23 december 2016 17.00 uur te reserveren. Om op 
Oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag te kunnen reizen, dient u de rit uiterlijk vrijdag 
30 december 2016 vóór 17.00 uur te reserveren. Deze maatregel heeft er toe geleid 
dat de ritten tijdens de feestdagen afgelopen jaren heel soepel zijn verlopen, dus wij 
verzoeken u dit advies ook dit jaar op te volgen. 

De rijtijden van Omnibuzz wijken op een aantal dagen af:

Eindejaarsperiode Dag(en) Rijtijd 

Kerst 25, 26 december 2016 07.00 - 01.00 uur 

Oudejaarsdag 31 december 2016 06.00 - 22.00 uur 

Nieuwjaarsdag 1 januari 2017 07.00 - 01.00 uur 

In de periode 25 december 2016 tot en met 1 januari 2017 worden geen vaste ritten 
uitgevoerd. Indien u toch gebruik wilt maken van deze rit, dan dient u deze te reser-
veren via de ritreservering.

Twan, afdeling projecten: “Ik vind het belangrijk dat 
mensen goed vervoerd worden. Dat kan voor elke klant 
iets anders betekenen.”

Monique, klantenservice: “Het is belangrijk dat mensen 
die moeilijk ter been zijn, zonder problemen bij hun 

kinderen op bezoek kunnen blijven gaan. Daar gaan wij 
voor zorgen.”

Alice, klantenservice: “Kwaliteit is belangrijk, een reiziger 
moet zich prettig voelen. Dat betekent een passend 
voertuig en een goede behulpzame chauffeur.”

Guido, directeur: “Onze klanten zijn tevreden over ons. 
Dat willen wij graag zo houden en daar doen wij dan ook 

alles aan.”

Mark, afdeling inkoop en strategie: “Wij hebben hoge 
eisen gesteld aan de vervoerders die voor ons rijden. Dit 
gaan onze klanten merken.”

Sandra, klantenservice: “Wij spreken elke dag klanten die 
gereisd hebben. Hierdoor blijven wij steeds op de hoogte 

en kunnen we snel ingrijpen als dat nodig is” 

“Als u tijdens de Kerstdagen wilt reizen, dient u de rit 
vóór vrijdag 23 december 17.00 uur te reserveren.”
“Om op Oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag te kunnen 

reizen, dient u de rit uiterlijk vrijdag 30 december vóór 
17.00 uur te reserveren”
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