
DE VOOR ELKAAR PAS

Omnibuzz wil graag dat haar klanten zo 
veel en optimaal mogelijk kunnen reizen. 
Dit hoeft niet altijd met Omnibuzz te zijn, 
maar kan ook met het Openbaar Vervoer 
(OV). Om dit voor u zo makkelijk mogelijk 
te maken, heeft Omnibuzz in de zomer 
van 2017 de Voor Elkaar Pas geïntrodu-
ceerd. Over hoe deze pas werkt en welke 
mogelijkheden u met deze pas heeft, hebt 
u toentertijd een brief ontvangen van ons. 

Er hebben ruim 9.000 klanten de Voor 
Elkaar Pas aangevraagd; 85% van hen kan 

bovendien een begeleider mee nemen die 
gratis kan reizen. Uit deze cijfers blijkt dat 
de Voor Elkaar Pas voor veel klanten een 
goed alternatief is. 

Als u de Voor Elkaar Pas nog niet heeft, 
maar alsnog wilt aanvragen of meer infor-
matie wilt, neemt u dan gerust 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 vervoerpas van Omnibuzz. 

WELKOM

Voor u ligt de vierde editie van de Omnibuzz nieuwsbrief. Omnibuzz regelt alweer bijna 1 jaar 
het Wmo-vervoer voor 32 Limburgse gemeenten. Dit jaar hebben wij hard gewerkt en gepro-
beerd dit zo goed mogelijk voor u te doen. Daarnaast hebben we ook plannen uitgewerkt die 
het reizen voor u nog aangenamer maken. In deze nieuwsbrief geven wij u een kijkje in de 
keuken van Omnibuzz en vertellen u wat wij de afgelopen maanden gedaan hebben en in de 
komende periode gaan doen. Wij wensen u veel leesplezier en alvast hele fijne feestdagen 
en een goed en gezond 2018.
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AANGEPASTE AFSPRAKEN EINDEJAARSPERIODE 2017

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 zaterdag 23 december 17.00 uur te reserveren. Om op Oudejaarsavond of 
Nieuwjaarsdag te kunnen reizen, dient u de rit uiterlijk zaterdag 30 december 2017 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.

 Ĵ RIJTIJDEN EINDEJAARSPERIODE

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

Feestdag Dagen Rijtijd

Kerstmis 25, 26 december 2017 07.00 - 01.00 uur 

Oudejaarsdag 31 december 2017 06.00 - 22.00 uur 

Nieuwjaarsdag 1 januari 2018 07.00 - 01.00 uur 

 Ĵ GERESERVEERDE VASTE RITTEN 25 DECEMBER 2017 TOT EN MET 1 JANUARI 2018

Houd er rekening mee dat in de periode 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018 de reeds 
gereserveerde vaste ritten niet uitgevoerd worden. Als u toch gebruik wilt maken van deze 
rit, dan dient u deze te reserveren via de ritreservering.

 Ĵ EERDER BOEKEN

Ook buiten deze periode helpt het als klanten de ritten eerder boeken. Veel klanten wachten 
met reserveren tot vlak voor de rit, maar u kunt ritten al vanaf een maand tot twee uur van 
te voren boeken. Eerder boeken helpt vervoerders om ritten goed te plannen, waardoor ze 
beter op tijd kunnen rijden.

OMNIBUZZ IN CIJFERS INTERVIEW MET DE HEER RITTERBEEKS, KLANT VAN OMNIBUZZ

Meneer Ritterbeeks uit Spaubeek maakt al ruim 10 jaar met veel plezier gebruik van Omnibuzz 
(voorheen Regiotaxi). De eerste jaren was dat incidenteel, de afgelopen jaren intensiever. “Ik 
heb zelf geen rijbewijs en ben niet meer zo goed ter been. Dankzij Omnibuzz kan ik twee keer 
per week naar De Pley in Sweikhuizen. Op dinsdag ga ik er tussen de middag eten en op 
woensdagmiddag is mijn vaste kaartmiddag. Ook ga ik met het busje naar het ziekenhuis; 
naar de fysiotherapeut kan lopend; dat is hier om de hoek.”

MENEER RITTERBEEKS GENIET VAN ZIJN WEKELIJKSE KAARTMIDDAG IN DE PLEY IN 
SWEIKHUIZEN DANKZIJ OMNIBUZZ

Elke week belt meneer Ritterbeeks om de 
beide ritten vast te leggen bij ritreservering. 
Hij is blij dat de dame van ritreservering nog 
eens herhaalt wat hij heeft afgesproken. Hij 
denkt erover om voor de toekomst de ritten 
als vaste ritten door te geven. “Ik moet er dan 
natuurlijk wél aan denken om me op tijd af 
te melden als ik een keer niet kan”, zo zegt 
hij lachend.

Meneer Ritterbeeks vertelt me dat hij al 30 
jaar geniet van zijn pensioen. “Ik heb nooit 
een rijbewijs gehad. Mijn vrouw reed als 
we op vakantie gingen met onze kinderen. 
We zijn niet zo vaak en heel ver op vakantie 
geweest; ik ben niet zo’n reiziger.” Hij heeft 
de Voor Elkaar Pas, waarmee klanten van 
Omnibuzz met korting kunnen reizen in de 
bussen en treinen van Arriva in Limburg, dan 
ook niet aangevraagd.

Wél heeft meneer Ritterbeeks nog een tip. 
Hij vertelt: “Laatst reed ik in het busje naar 

Sweikhuizen en reed ik langs een mevrouw 
die ook naar De Pley moest. Mijn busje was 
verder leeg, dus ze had best meegekund. 
De chauffeur reed door; een ander busje zal 
haar wel opgehaald hebben want ik zag haar 
later wel bij De Pley. Dat is eigenlijk een beet-
je jammer. Als er beter gepland was, had er 
geen extra busje hoeven te rijden. Misschien 
kunnen de busjes de planning nog wat beter 
afstemmen.”

Verder is meneer Ritterbeeks heel tevre-
den over Omnibuzz. Hij heeft dan ook al 
vaker andere mensen aangeraden om met 
Omnibuzz te reizen. “Ik maak met veel plezier 
gebruik van Omnibuzz. Met het openbaar 
vervoer zou ik niet zo snel op mijn plek van 
bestemming zijn. Als je niet zelf kunt rijden is 
het fijn dat je toch nog ergens naartoe kan. 
Ik wil mijn wekelijkse bezoekjes aan De Pley 
niet missen.” 

DOOR: PASCALLE SAVELKOUL, COMMUNICATIEADVISEUR

De volgende cijfers hebben betrekking op de periode 
van 11 december 2016 tot en met 30 september 2017.
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2 3

Artikel ArtikelUitgelicht



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 30.000 
exemplaren.
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MEER INFORMATIE

Voor meer informatie:
www.omnibuzz.nl

TARIEVEN 2018

De tarieven die u vanaf 1 januari 2018 gaat betalen voor het vervoer zijn op het 
moment dat deze nieuwsbrief bij u in de bus valt nog niet bekend. Over de hoogte 
van de tarieven zullen wij u apart per brief informeren. De actuele tarieven vindt 
u ook altijd op onze website www.omnibuzz.nl.

VERHUIZING COLLEGA’S RITRESERVERING

In december gaan onze collega’s van de ritreservering - waar alle telefoontjes 
voor het boeken en wijzigen van ritten worden aangenomen – ook verhuizen 
naar het pand van Omnibuzz aan de Geerweg 3 in Sittard. Vanaf dat moment 
werken alle medewerkers van ritreservering, de klantenservice en het centraal 
meldpunt klachten van Omnibuzz in hetzelfde kantoorpand. Dit zal Omnibuzz 
helpen om als organisatie sterker te worden en u nog beter van dienst te kunnen 
zijn. Omnibuzz zal het vervoer blijven uitvoeren zoals u gewend bent en daar 
waar dat mogelijk is, verbeteren.

DE COLLEGA’S VAN RITRESERVERING ZULLEN HET PAND AAN DE GEERWEG 
BETREKKEN ZODAT WE U SAMEN NOG BETER VAN DIENST KUNNEN ZIJN

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, familieleden, vrienden, begelei-
ders of instellingen, kunnen de nieuwsbrief van Omnibuzz via de e-mail ontvan-
gen. 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).
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