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WELKOM

Deze nieuwsbrief krijgt u eerder in uw brievenbus of mailbox dan u van ons gewend bent. 
Reden hiervoor is dat wij u willen informeren over ons nieuwe ritreserveringssysteem. 
Hiermee gaan we vanaf 1 november werken. Omdat dit systeem voor onze collega’s van 
Ritreservering ook nieuw is, kan het zijn dat u bij het reserveren van uw rit iets langer moet 
wachten voor u geholpen wordt. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de Voor Elkaar 
Pas. En niet te vergeten informatie over de aangepaste reismogelijkheden rond de feestda-
gen in december.

RIJDT U AL OP REKENING?

Het rijden op rekening biedt voordelen voor 
u en voor ons. Het is voor u gemakkelijker en 
gebruiksvriendelijker. U hoeft geen contant 
geld bij u te hebben, hoeft niet af te rekenen 
in de taxi en betaalt achteraf via automatische 
incasso. Achteraf krijgt u altijd een overzicht van 
de door uw gemaakte ritten. Dit maakt het voor 
u gemakkelijker om uw ritten te controleren. 
Bovendien bespaart het tijd omdat het busje 
sneller kan vertrekken naar uw bestemming. 
Voor onze chauffeurs en de taxibedrijven is 
het veiliger; zij hebben geen contant geld meer 
in de bus.

Rijdt u nog niet op rekening en wilt u dat wel? 
Neem dan contact op met de Klantenservice. 
Zij kunnen u uitleggen hoe dit werkt en wat u 
hiervoor moet regelen.

OMNIBUZZ OP PAD

Het komt regelmatig voor dat Omnibuzz aan-
wezig is bij bijeenkomsten om daar te vertel-
len wie wij zijn en wat wij doen. De afgelopen 
maanden hebben wij diverse regionale raads-
bijeenkomsten bijgewoond. Daar hebben wij de 
(nieuwe) wethouders in Limburg geïnformeerd 

over onze organisatie. Ook zijn wij op bezoek 
geweest bij de vrijwilligerscentrale in Venray en 
hebben wij onze tweejaarlijkse informatieavon-
den voor raadsleden gehouden in Roermond 
en Urmond. De reacties die wij krijgen zijn 
steeds positief. Men is geïnteresseerd en er 
worden goede vragen gesteld.

UIT ONS KLANTTEVREDENHEIDS-
ONDERZOEK

Elke week vraagt Omnibuzz aan klanten die 
met Omnibuzz gereisd hebben of zij tevreden 
zijn over onze dienstverlening. In het tweede 
kwartaal van 2018 hebben wij 1.122 klanten 
naar hun ervaringen met Omnibuzz gevraagd. 
Gemiddeld geven zij de rit een 8,2 en daar zijn 
wij blij mee. Ook in de toekomst zullen wij ervoor 
zorgen dat u tevreden kunt zijn. Daarnaast 
hebben wij deze klanten ook gevraagd wat ze 
van onze nieuwsbrief vinden. Gebleken is dat 
bijna 60% van onze klanten de nieuwsbrief altijd  
leest; 84% geeft aan (zeer) tevreden te zijn over 
de nieuwsbrieven. Het is fijn om te horen dat u 
onze nieuwsbrief waardeert. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over 
de nieuwsbrief neem dan contact op met de 
Klantenservice.

OP REKENING RIJDEN BESPAART U TIJD EN IS VEILIGER VOOR ONZE CHAUFFEURS



REIZEN MET OMNIBUZZ

Wij krijgen regelmatig vragen van klanten. 
Deze vragen gaan onder andere over wat 
de kosten zijn van een rit, hoeveel zones er 
gereisd mogen worden en wie gebruik mag 
maken van Omnibuzz. 

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht 
aan eerder boeken en omrijdtijd.

 Ĥ EERDER BOEKEN

Veel klanten wachten met reserveren tot 
een uur voor de rit. U kunt ritten al vanaf 
een maand van te voren boeken. Als het 
niet nodig is, wacht dan niet tot het laatste 
moment maar probeer tenminste de dag 
van te voren te boeken.  Zo voorkomt u dat 
er te weinig voertuigen zijn ingepland en u 
langer op de taxi moet wachten.

 Ĥ HOUD REKENING MET OMRIJDTIJD

Als u een indicatie voor collectief vervoer 
heeft,  reist u samen met andere reizigers 
in een bus of taxi. Dat kan betekenen dat u 
niet altijd rechtstreeks naar uw bestemming 
wordt gebracht omdat de chauffeur andere 
klanten ophaalt en naar hun bestemming 
brengt. Houdt u daarom in uw planning altijd 
rekening met een extra reistijd van maximaal 
30 minuten. 

De totale reisduur van een rit is maximaal 
de normale reisduur plus 30 minuten. Een 
voorbeeld: duurt uw rit rechtstreeks normaal 
gesproken 20 minuten, dan mag die rit met 
Omnibuzz maximaal 50 minuten duren.

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, familie-
leden, vrienden, begeleiders of instellingen, kunnen de 
nieuwsbrief van Omnibuzz via de e-mail ontvangen. 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.

AANGEPASTE AFSPRAKEN EINDEJAARSPERIODE

Wilt u reizen op de Kerstdagen of tijdens de jaarwisseling? 
Reserveer dan tijdig uw ritten zodat het vervoer tijdens de 
drukte van de feestdagen goed verloopt.

Als u tijdens de Kerstdagen wilt reizen, dient u de rit vóór 
zondag 23 december 2018 vóór 17.00 uur te reserveren. 
Om op Oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag te kunnen reizen, 
dient u de rit uiterlijk zondag  30 december 2018  vóór 
17.00 uur te reserveren.  De afgelopen jaren hebben we 
gemerkt dat als u op tijd uw rit reserveert, de ritten tijdens 
de feestdagen soepel verlopen. Niet vergeten dus!

De rijtijden van Omnibuzz wijken in de eindejaarperiode op 
een aantal dagen af:

Eindejaarperiode Dag(en) Rijtijd

Kerst 25, 26 december 2018 07.00 - 01.00 uur

Oudejaarsdag 31 december 2018 06.00 - 22.00 uur

Nieuwjaarsdag 1 januari 2019  07.00 - 01.00 uur

 Ĥ GERESERVEERDE VASTE RITTEN VERVALLEN

Houdt u er rekening mee dat in de periode van 
maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 
januari 2019 de vaste ritten niet uitgevoerd worden. 
Als  u toch gebruik wilt maken van deze rit, dan dient 
u deze te reserveren via Ritreservering. Wij zullen 
deze informatie ook in de Omnibuzz voertuigen 
ophangen en op onze website zetten.

OMNIBUZZ RIJDT ALLEEN IN DE PROVINCIE LIMBURG

IN GESPREK MET YVETTE, KLANT VAN OMNIBUZZ

“Het fijnste van de Voor Elkaar Pas is dat ik zelfstandig kan reizen naar de 
stad, de disco en naar mijn vriend.” Ik heb een afspraak met Yvette die in een 
woonbegeleidingscentrum in Maasbracht woont. Zij reist regelmatig met de Voor 
Elkaar Pas. Soms gaat haar moeder mee; zij kan gratis meereizen omdat Yvette ook 
een begeleiderspas heeft. 

YVETTE REIST ZELFSTANDIG MET DE VOOR ELKAAR PAS

Die zelfstandigheid, zélf beslissen wanneer 
je reist met de bus of trein, dat vindt zij het 
mooiste aan het reizen met de Voor Elkaar 
Pas. Hij biedt haar een extra reismogelijkheid. 
“Ik zoek zelf uit hoe laat mijn bus vertrekt en 
hoef met niemand rekening te houden.” Ook 

 Ĥ DE VOOR ELKAAR PAS

Als u de Voor Elkaar Pas nog niet heeft en als-
nog wilt aanvragen of meer informatie wilt, 
neem dan  contact op met de Klantenservice 
of kijk op de website van Omnibuzz:  
www.omnibuzz.nl.

Als u nooit met het openbaar vervoer reist, 
hoeft u de Voor Elkaar Pas niet aan te vragen. 
U blijft dan gewoon reizen met uw vervoer-
pas van Omnibuzz.

 Ĥ IN- EN UITCHECKEN MET DE VOOR 
ELKAAR PAS: LET OP!

Als u een Voor Elkaar Pas heeft en hiermee 
reist, is het belangrijk dat u op de juiste 
manier in- en uitcheckt én bij de juiste ver-
voerder.  Als u met Arriva reist, doet u dit bij 
Arriva. Als u met de NS reist, checkt u in en 
uit bij de NS. Kijk ook altijd goed of u de juiste 

als ze moet reizen met de trein én de bus, 
regelt Yvette dat zelf. “Het in- en uitchecken 
was in het begin wel even lastig. Nu weet ik 
het, maar ik let wel altijd goed op.” 

DOOR: PASCALLE SAVELKOUL, COMMUNICATIEADVISEUR

in- en uitcheck poort/paal heeft gekozen als 
u zowel met de NS als Arriva reist. Het voor-
komt dure rekeningen en ergernis.

Op onderstaande foto’s ziet u hoe de in- en 
uitcheckpunten eruit zien.

IN- EN UITCHECKPUNTEN OVDIGITALE NIEUWSBRIEF
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GOED OM TE WETEN

 Ĥ NIEUW RITRESERVERINGSSYSTEEM

Vanaf 1 november 2018 gaat Omnibuzz werken met een nieuw ritreserverings-
systeem. Voor u verandert er niets als u een rit wilt reserveren. U kunt wél gedu-
rende de eerste weken te maken krijgen met een langere wachttijd als u belt. Wij 
vragen uw begrip hiervoor.

 Ĥ OMNIBUZZ POST

Met veel organisaties heeft u tegenwoordig digitaal contact. Omnibuzz gaat mee 
in deze ontwikkeling. Wij willen post zoveel mogelijk digitaal aan u sturen in plaats 
van per brief. 30% van onze klanten ontvangt onze post al digitaal. Voordelen zijn:

 [ Het bespaart tijd.
 [ Het bespaart (porto)kosten.
 [ Het is veiliger.
 [ U heeft het altijd bij de hand. 

Wilt u dat ook? Geef dan uw mailadres door via info@omnibuzz.nl  en wij regelen 
dat u uw post voortaan digitaal ontvangt. 

 Ĥ TARIEVEN 2019

De tarieven die u vanaf 1 januari 2019 gaat betalen voor het vervoer zijn op 
het moment dat deze nieuwsbrief bij u in de bus valt nog niet bekend. Op het 
moment dat deze bekend zijn, treft u informatie hierover aan in de voertuigen. 
De actuele tarieven vindt u ook altijd op onze website www.omnibuzz.nl.

 Ĥ DIGITAAL JAARVERSLAG OMNIBUZZ

Op onze website staat het digitaal jaarverslag Omnibuzz 2017. Hierin leest u 
wat Omnibuzz in 2017 heeft gedaan, hoe onze organisatie is veranderd en 
welke groei wij hebben doorgemaakt. U vindt het digitaal jaarverslag hier: 
http://omnibuzz.online-jaarverslag.nl.

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 35.000 
exemplaren.

UITGAVE

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

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie:
www.omnibuzz.nl
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