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Omnibuzz en Arriva hebben in juli 2017 de Voor Elkaar Pas geïntroduceerd. Deze pas is zeer positief 
ontvangen door de Omnibuzz klanten. Deze Voor Elkaar Pas is ruim 9.000 keer en de begeleiderspas 
ruim 7.000 keer aangevraagd. De Voor Elkaar Pas is een nieuwe OV-chipkaart waarmee Wmo-ers in 32 
Limburgse gemeenten kunnen reizen in zowel het Openbaar Vervoer als het Omnibuzz vervoer.
 

AANVRAGEN
In totaal hebben ruim 9.000 Omnibuzz klanten een Voor Elkaar Pas aangevraagd. De gratis begeleiders-
pas is door ruim 7.000 Omnibuzz klanten aangevraagd. In totaal zijn er dus ruim 16.000 passen aange-
vraagd. In Zuid Limburg zijn de meeste Voor Elkaar Passen en meeste begeleiderspassen aangevraagd. 
Midden Limburg zit in beide gevallen rond het gemiddelde.

Aanvragen VEP Klanten Begeleiderspas Totaal

Noord Limburg 2.146 1.735 3.881

Midden Limburg 1.703 1.419 3.122

Zuid Limburg 5.181 4.490 9.671

 9.030 7.644 16.674
 
Guido Vreuls, directeur Omnibuzz: “Ik ben positief verrast en blij dat zoveel Omnibuzz klanten de Voor 
Elkaar Pas hebben aangevraagd. Het OV is hierdoor voor veel van onze klanten toegankelijker en dat is 
waar we naar streven. De pas geeft onze klanten meer bewegingsvrijheid en dus meer mobiliteit.”

Omdat de pas in zo’n grote getale is aangevraagd, hebben enkele klanten iets langer op de pas moeten 
wachten of de begeleiderspas eerder gekregen dan hun eigen pas. Ook zijn er een paar passen door 
Arriva verstrekt die niet werkten als gevolg van een technische oorzaak of defecte OV-chip. Dit is door 
Arriva opgelost. Bij technische defecten aan de passen, konden klanten gewoon nog met hun oude Om-
nibuzz pas reizen.
 
VOOR ELKAAR PAS
De Voor Elkaar Pas is een OV-chipkaart op naam voor Omnibuzz klanten die geldig is in het OV én het 
Omnibuzz vervoer. De reiziger heeft dus nog maar één vervoerspas nodig. Daarnaast kan de klant opti-
oneel een Voor Elkaar Pas begeleiderspas aanvragen. Met deze pas kan iemand gratis meereizen in de 
bussen en treinen van Arriva in Limburg. De klant bepaalt per rit zelf wie er meereist.

Met de Voor Elkaar Pas kunnen klanten van Omnibuzz tegen een aantrekkelijke korting reizen met de 
bussen en treinen van Arriva in Limburg. In de Arriva bussen geldt een korting van 37% gedurende de 
hele dag. In de treinen van Arriva geldt een korting van 25% na negen uur ’s ochtends. Deze korting 
wordt automatisch verrekend. Omdat de Voor Elkaar Pas een OV-chipkaart is, kan deze ook buiten Lim-
burg in het OV worden gebruikt. Buiten Limburg geldt de korting niet.
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De Voor Elkaar Pas  wordt gebruiksklaar afgeleverd. De klant ontvangt maandelijks achteraf één factuur 
waarbij zowel de Omnibuzz- en OV-ritten in rekening worden gebracht. Bij de factuur zit een rittenover-
zicht zodat de klant de factuur kan controleren. De reiskosten worden maandelijks via automatische 
incasso afgeschreven van hun rekening.

len. Vanaf 1 augustus aanstaande start Omnibuzz met het verstrekken van de eerste passen. De klan-
tenservice van Omnibuzz is standby voor het beantwoorden van vragen over de Voor Elkaar Pas.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
De digitale versie van het persbericht is te vinden op www.omnibuzz.nl. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Pascalle Savelkoul, telnr. 0624920848 (Omnibuzz).
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