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Beste klant,

In de Limburger van 11 oktober hebben twee artikelen gestaan over Omnibuzz. Een artikel 
op de voorpagina: ‘Chauffeurstekort: “Nee” dreigt bij Omnibuzz’ en een artikel op pagina 2 
en 3: ‘De Omnibuzz is er niet altijd meer op tijd’. Misschien heeft u ze gelezen. 

Feit is dat klanten van Omnibuzz nog geen 
“nee” te horen krijgen, ondanks het chauf-
feurstekort bij taxibedrijven. Reden voor 
dit tekort is dat er weinig mensen op de 
vacatures hebben gereageerd het afgelo-
pen jaar. Ook hebben veel chauffeurs die 
er vóór de coronatijd werkten een andere 
baan of zijn gestopt. Dat chauffeurstekort 
speelt overigens niet alleen in Limburg 
maar in heel Nederland.

Gelukkig zien wij nu dat er veel vacatures 
worden opgevuld. Helaas blijft de kans 
bestaan dat klanten te vroeg of te laat 
worden opgehaald. Dat willen wij écht 
niet en dus doen wij er, samen met de 

taxibedrijven, alles aan om dit te voorko-
men en u op tijd te laten reizen.

Reden dat ik dit hier schrijf, is dat ú ons 
namelijk ook kunt helpen door eerder uw 
rit(ten) te boeken of op een ander tijdstip te 
reizen. Want hoe eerder wij weten wanneer 
u wilt reizen, hoe beter de taxibedrijven de 
ritten kunnen plannen. 

Daarom in deze nieuwsbrief tips en basis-
regels voor het Omnibuzz vervoer die ertoe 
kunnen bijdragen dat u op tijd wordt vervoerd.

Guido Vreuls, 
Directeur Omnibuzz

Klanttarief 2022

Op dit moment zijn de tarieven die u vanaf 1 januari 2022 voor het vervoer gaat betalen 
nog niet in elke gemeente bekend. Uw gemeente bepaalt namelijk wat het tarief is dat 
u per zone gaat betalen. Bovendien worden alle tarieven jaarlijks geïndexeerd. Ook die 
indexering wordt in de tarieven verwerkt die u vanaf 1 januari 2022 betaalt. 

Omdat gemeenten dus nog kunnen besluiten de tarieven aan te passen, kunnen wij de 
nieuwe klanttarieven niet in deze nieuwsbrief opnemen. Als uw gemeente besluit het tarief 
aan te passen, zal zij u hierover meestal zelf informeren. Overigens wordt altijd de juiste 
prijs van de rit genoemd als u een rit reserveert bij ons. 

De actuele tarieven vindt u ook altijd op onze website www.omnibuzz.nl/reizen/tarieven.
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Uw Omnibuzz vervoer

Als u klant wordt bij Omnibuzz krijgt u van ons een informa-
tieblad (bewaarexemplaar) met daarop de basisinformatie 
over ons vervoer. De meest actuele versie van dit informa-
tieblad vindt u altijd op de hoofdpagina van onze website: 
www.omnibuzz.nl/downloads/omnibuzz-informatieblad.pdf. 
U of een van uw familieleden kan dit downloaden en uit-
printen.

Naast dit informatieblad, hebben wij ook een vervoer-
reglement. Ook dit document vindt u op onze website  
www.omnibuzz.nl/vervoerreglement. 

De belangrijkste informatie (tips voor het reizen en onze 
basisregels) staat hier nog eens voor u op een rij.

 ĵ Tips

 Boek uw rit de dag voordat u gaat reizen of nog eerder

Boek uw rit, indien mogelijk, de dag vóórdat u wilt reizen of nog 
eerder. Als u dit doet, kan het taxibedrijf namelijk nóg beter 
regelen dat de ritten op tijd worden uitgevoerd. Zij weten dan 
op tijd  hoeveel chauffeurs ze voor die dag moeten inroosteren. 

Sta op tijd klaar en regel de terugbelservice

Wij merken regelmatig dat klanten het vervelend vinden als 
een chauffeur vertrekt zonder de klant mee te nemen. Dit is 
zeer begrijpelijk. Ook zij willen onze klanten het liefst altijd 
meenemen. 

Als de chauffeur niet te lang hoeft te wachten, kunnen er ook 
meer ritten worden uitgevoerd en zijn ze vaker op tijd.

Nadat de chauffeur zich heeft gemeld bij het opgegeven ophaal-
adres door aan te bellen of bij de receptie, geldt een wachttijd 
van 2 minuten. Als u met een rolstoel reist, geldt een wachttijd 
van 5 minuten. Als de klant na deze wachttijd niet aanwezig is, 
mag de chauffeur vertrekken zonder de klant. Soms kan de 
chauffeur wachten totdat de klant komt en is ingestapt. Dit kan 
echter niet altijd, omdat de chauffeur dan te laat komt bij de 
volgende klant(en). 

Het is dus belangrijk dat u op tijd klaar staat en zorgt dat u bin-
nen deze 2 minuten instapt. Dat lukt zeker als u gebruik maakt 
van onze terugbelservice. U krijgt dan een telefoontje zodra uw 
chauffeur in de buurt is. 

U kunt bij het reserveren van de rit aangeven dat u gebruik 
wenst te maken van de terugbelservice en het nummer door-
geven waarop u wenst gebeld te worden. Wilt u uw telefoon-
nummer laten registeren bij uw overige gegevens? Neem dan 
contact op met de klantenservice 0900-33 10 550.

Spreiden van de ritten over de dag en de uren

Midden op de dag is het over het algemeen erg druk. Tijdens 
deze pieken, kan er op de dag zelf bijna geen rit meer bij. Een 
betere spreiding van de ritten over de dag helpt om die pieken 
te voorkomen. Daarom kan de callagent u als u de rit boekt, 
vragen of een ander tijdstip voor u ook mogelijk is. 

Wat ook helpt is als u bij het boeken van uw rit niet om een 
tijdstip op het hele uur vraagt maar op de kwartieren of zelfs 5 
minuten. Overweeg bijvoorbeeld eens om uw rit te boeken om 
10.45 uur of 11.10 uur. 

Reis korte afstanden met uw scootmobiel

Als u een scootmobiel heeft, adviseren wij om korte ritjes vaker 
met de scootmobiel te maken. De scootmobiel is immers heel 
geschikt om kleine afstanden af te leggen. U bent dan niet 
gebonden aan onze ophaaltijden. Bovendien kost het mee-
nemen van een scootmobiel in ons vervoer veel tijd bij in- en 
uitstappen en het vastzetten.

 ĵ Basisregels

Omnibuzz biedt collectief vervoer aan voor mensen met een 
Wmo-indicatie. Collectief vervoer wil zeggen dat er meerdere 
mensen tegelijkertijd gebruik maken van ons vervoer. Om dit 
voor iedereen mogelijk te maken, hebben wij een aantal basis-
regels die gelden in ons vervoer:

 k Een taxi mag altijd 15 minuten vóór of ná de afgesproken 
tijd voorrijden. Is de rit gereserveerd om 10.00 uur, dan 
kunt u de taxi verwachten tussen 09.45 uur en 10.15 uur. 
Wij verwachten dat u in dit tijdsraam klaarstaat bij het opge-
geven ophaaladres, het afspreekpunt of de halteplaats zo-
dat er geen onnodige vertraging in ons vervoer plaatsvindt.

ONZE COLLEGA’S LEIDEN UW VERVOER IN GOEDE BANEN

 k De taxi mag zelfs 20 minuten vóór het vroegste tijdstip 
komen voorrijden. U hoeft dan niet, als dat niet gelegen 
komt, in te stappen. De chauffeur moet dan wachten 
tot het vroegst mogelijke ophaaltijdstip of er wordt een 
andere taxi gestuurd.

 k De maximale reistijd van uw rit bestaat uit de recht-
streekse reistijd, met daarbij opgeteld 30 minuten om-
rijtijd. Is de rechtstreekse reistijd van uw rit 20 minuten, 
dan mag de maximale reistijd met Omnibuzz 20 minu-
ten + 30 minuten omrijtijd = 50 minuten bedragen.

 k Een rit moet beginnen of eindigen in Limburg.
 k U kunt altijd gebruik maken van de terugbelservice. U 

kunt hiervoor het telefoonnummer doorgeven waarop 
u gebeld wilt worden. De terugbelservice wordt 5 tot 10 
minuten voordat de taxi komt voorrijden geactiveerd

 k De chauffeur moet zich melden bij de eerste ingang of 
de receptie. 

 k De chauffeur moet de route volgen die door de centra-
list van het taxibedrijf is aangegeven.

 k De maximale reistijd bestaat uit de rechtstreekse reis-
tijd, met daarbij opgeteld 30 minuten omrijtijd. Deze 
omrijtijd vervalt als u de aanvullende indicatie ‘individu-
eel’ of ‘rechtstreeks/direct’ heeft. Aanvullende indicaties 
kunt u aanvragen bij uw gemeente. Zij beoordelen of 
u in aanmerking komt voor aanvullende indicaties. Als 
de gemeente die toekent, zal zij deze aan Omnibuzz 
doorgeven.

 k Een route kan voor u onlogisch lijken. De route is echter 
zodanig gepland dat er rekening is gehouden met de 
indicatie van elke klant.

 k U mag als bagage 2 boodschappentassen, 1 bigshop-
per of 1 koffer meenemen. Maak dit bij het reserveren 
van de rit kenbaar. De chauffeur bepaalt of hij genoeg 
ruimte in het voertuig heeft om uw bagage mee te 
nemen.

Heeft u nog vragen over het vervoer, neem dan contact op 
met onze klantenservice, telefoonnummer: 0900 – 33 10 550 
of e-mail: info@omnibuzz.nl.

Rit met aankomstgarantie boeken 
(prioriteitsrit)

Bij het aanmelden van een rit kunt u aangeven of u een rit 
wil reserveren met een gewenste ophaaltijd of gegarandeerde 
aankomsttijdstip; een zogenaamde prioriteitsrit. U kunt deze rit 
minimaal twee uur voor de door u gewenste vertrektijd boeken.

Een prioriteitsrit kunt u alléén boeken voor:

 k Een eenmalige (kerkelijke) plechtigheid zoals een brui-
loft, begrafenis, communie of doop.

 k Een afspraak in het ziekenhuis met arts/specialist (niet 
voor een ziekenbezoek).

 k Aansluiting op het openbaar vervoer.

Als u een rit met gegarandeerde aankomsttijd wilt reserveren, 
geeft u dit door aan de medewerk(st)er van ritreservering. Zij 
vertelt u dan wat het tijdstip van vertrek is. Omnibuzz kan u, 
in uitzonderlijke gevallen, iets eerder komen ophalen dan het 
afgesproken tijdstip. Houd er ook rekening mee dat u er uiterlijk 
30 minuten eerder bent dan de gegarandeerde aankomsttijd. 
Wij zorgen er in ieder geval voor dat u op tijd op de plaats van 
bestemming bent. 

Kent u mensen die chauffeur willen worden?

Regelmatig horen wij van klanten dat ze iemand kennen die 
misschien wel chauffeur wil worden. Kent u iemand in uw 
familie- of kennissenkring die interesse heeft in een baan 
als taxichauffeur? Verwijs hem/haar dan naar onze website  
www.omnibuzz.nl/werken-bij-omnibuzz. Hier staat informatie 
voor mensen die op zoek zijn naar een baan als chauffeur.

Zélf denken wij ook na over het oplossen van het chauffeur-
stekort. Zo zijn er plannen om, samen met de taxibedrijven, 
een wervingscampagne op te zetten. Wij hopen dat deze 
oproep in de nieuwsbrief en deze wervingscampagne zor-
gen voor nieuwe taxichauffeurs zodat u op tijd en veilig kunt 
reizen.

Website www.ikwilvervoer.nl

Naast het reizen met Omnibuzz zijn er in uw gemeente meestal 
ook andere mogelijkheden om te reizen, bijvoorbeeld met de 
bus van Arriva of een belbus. Kijk daarom eens op de website 
www.ikwilvervoer.nl. Daar vindt u alle vervoersmogelijkheden 
in uw gemeente. Vindt u het lastig om informatie via de compu-
ter te bekijken, vraag dan een familielid, vriend of buur om eens 
samen naar deze website te kijken. Wie weet bent u wel positief 
verrast over het aantal vervoersmiddelen waar u gebruik van 
kunt maken.

RESERVEER UW RIT(TEN) OP TIJD
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Klantenservice en Centraal 
Meldpunt Klachten  
(0900 - 33 10 550, lokaal tarief).
Van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Aangepaste afspraken eindejaarsperiode

Wilt u reizen tijdens 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 uiterlijk donderdag 23 december 2021 
vóór 17.00 uur te reserveren. Om op oudejaarsavond of nieuwjaarsdag te kunnen 
reizen, dient u de rit uiterlijk donderdag 30 december 2021 vóór 17.00 uur te reser-
veren. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de ritten tijdens de feestdagen, 
als u op tijd uw rit reserveert, soepel verlopen. Niet vergeten dus! 

De rijtijden van Omnibuzz wijken in de eindejaarperiode op een aantal dagen af (zie 
tabel). Gereserveerde vaste ritten vervallen tijdens de kerstvakantie. Houd er rekening 
mee dat in de periode van vrijdag 24 december 2021 tot en met zondag 2 januari 
2022 de vaste ritten niet uitgevoerd worden. Als u toch gebruik wilt maken van deze 
rit, dient u deze te reserveren via ritreservering. Wij zullen deze informatie ook in de 
Omnibuzz voertuigen ophangen en op onze website zetten.

 ĵ Reistijden feestdagen

Feestdag Dagen Reistijd

Kerst 25, 26 december 2021 07.00 - 00.00 uur

Oudejaarsdag 31 december 2021 06.00 - 22.00 uur

Nieuwjaarsdag 1 januari 2022 07.00 - 00.00 uur

 ĵ Aangepaste openingstijden klantenservice tijdens feestdagen

Onze klantenservice is op 24 en 31 december bereikbaar van 09.00 - 15.00 uur.

Website Omnibuzz volledig toegankelijk

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het toegankelijk maken van onze website. 
Misschien heeft u al gezien dat de samenstelling en vormgeving van sommige pagina’s 
is aangepast. Het was een hele uitdaging. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat het is 
gelukt en dat wij het logo op onze website mogen plaatsen. 

Dit logo betekent dat onze website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief 
mensen met een functiebeperking. U vindt de actuele toegankelijkheidsstatus van 
onze website altijd op www.omnibuzz.nl/toegankelijkheid.
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CONTACT

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

Openingstijden en 
telefoonnummers Omnibuzz:

Ritreservering  
(0900 - 06 99, € 0,06 per minuut).
U kunt uw ritten zeven dagen per 
week van 07.00 – 22.00 uur boeken.

U kunt met Omnibuzz reizen:
Van maandag tot en met zaterdag 
van 06.00 tot 00.00 uur.
Op zondag en feestdagen van 
07.00 tot 00.00 uur.

Deze nieuwsbrief is verspreid in 
een gedrukte oplage van 26.000 
exemplaren.

UITGAVE

Vormgeving: bartistiek Design
Teksten:  Pascalle Savelkoul,  
 Omnibuzz
Foto’s:  De Fotovakvrouw

MEER INFORMATIE

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

Heeft u leuke onderwerpen of 
suggesties voor onze nieuwsbrief? 
Laat het ons weten via  
redactie@omnibuzz.nl
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