Regiovervoer Midden-Brabant (Wmo)
Kunt u vanwege een ziekte of beperking geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Bent u voor
vervoer buitenshuis afhankelijk van anderen, maar heeft u niemand om op terugvallen? Dan kunt u
misschien gebruik maken van een Wmo-regiovervoerspas.
Hoe werkt regiovervoer Midden-Brabant?
Regiovervoer is voordeliger dan een gewone taxi. Wel kan het zijn dat uw rit langer duurt, omdat u
de taxi deelt met andere passagiers. Regiovervoer is niet gebonden aan haltes of stations. Binnen de
regio haalt en brengt het regiovervoer u waar u maar wilt. Iedereen kan het regiovervoer gebruiken,
maar met een vervoersvoorziening van de Wmo reist u voordeliger. Lees alles over reizen met
regiovervoer op deze website: www.regiovervoermiddenbrabant.nl

Tarieven Regiovervoer Midden-Brabant 2019
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•
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Standaard € 0,49 per kilometer, met een instaptarief van € 3,26
Wmo-pas € 0,167 per kilometer (tot een maximum van 2000 kilometer per jaar), met een
instaptarief van € 0,96
Voor de kilometers boven de 2000 wordt het standaardtarief berekend
Een rit is maximaal 25 kilometer per enkele reis
Een begeleider die meegaat in het regiovervoer, reist tegen hetzelfde tarief als de pashouder

Reisinformatie en ritten reserveren
Het reserveren, wijzigen of afzeggen van ritten regelt u met Regiovervoer Midden-Brabant. Met uw
pasnummer kunt u via internet een rit reserveren of bellen via 0900-0595 (lokaal tarief én eventuele
kosten van uw mobiele telefoon). Hier kunt u ook terecht voor reisinformatie , bijvoorbeeld als u wilt
weten hoeveel kilometer een rit is. Heeft u een prioriteitsrit? Bijvoorbeeld naar een uitvaart, huwelijk
of om uw aansluiting met het openbaar vervoer te halen? Boek deze rit dan minstens vier uur voor
de gewenste aankomsttijd, dan zorgt de vervoerder ervoor dat u op tijd aankomt.
Betalen
U kunt met uw pinpas betalen bij de chauffeur. Gepaste, contante betaling bij de chauffeur en
betaling per automatische incasso zijn ook mogelijk.
Vragen en klachten regiovervoer
Met vragen en klachten over het regiovervoer gaat u naar www.regiovervoermiddenbrabant.nl of
belt u met informatie- en servicenummer: 0900-7755862 (€ 0,02 cent per minuut met een starttarief
van € 0,045 cent). Hier kunt u ook terecht als uw pas kapot is of als u iets in de taxi bent verloren of
heeft gevonden. Op de website vindt u ook de spelregels van het regiovervoer.

Vervoer buiten de regio? Gebruik Valys
U kunt met het regiovervoer niet verder reizen dan 25 kilometer. Met Valys kunt u op stap buiten uw
eigen regio. Bijvoorbeeld naar familie elders in het land of om uitstapjes te maken. Valys is geen
gemeentelijke voorziening, maar de gemeente geeft wel een verklaring af dat bovenregionaal
vervoer noodzakelijk is. Voor reizen met Valys moet u een Valys-pas aanvragen: www.valys.nl. U kunt
de Valys Klantenservice bereiken via telefoonnummer 0900 - 9630 (€ 0,05 per minuut). De Valys-pas
kan ook digitaal aangevraagd worden op www.pasaanvraag.nl.
Voor het aanvragen van de aanvullende verklaring kunt u contact met uw Wmo-consulent opnemen.

Begeleiding in het openbaar vervoer
Voor gratis begeleiding in het openbaar vervoer (OV) kunt u bij de NS een OV-begeleiderskaart
aanvragen. U koopt dan zelf een kaartje, maar uw begeleider mag gratis mee. Een onafhankelijke
keuringsarts beoordeelt of u voor een OV-begeleiderskaart in aanmerking komt.

Hoe kom ik aan een Wmo-regiovervoerspas?
•

•
•

Neem contact op met de gemeente via het meldingsformulier op de website
www.hilvarenbeek.nl/zorg, telefonisch (013) 505 8300 of per e-mail
gemeente@hilvarenbeek.nl
Uw melding handelen wij binnen acht weken af.
In de tussentijd kunt tegen het standaardtarief reizen met het regiovervoer.
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