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(lokaal tarief)



Regiotaxi ’s-Hertogenbosch is voor iedereen die geen gebruik  
kan maken van het reguliere openbaar vervoer. Bijvoorbeeld  
omdat u niet goed mobiel bent of omdat de gewone bus ’s avonds 
niet rijdt. Alle inwoners van Boxtel, Haaren, Heusden,  
’s-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught kunnen 
gebruik maken van de regiotaxi.

Personen- en Zorgvervoer Nederland (PZN) regelt uw vervoer.  
Een taxiauto of taxibusje met het logo van Regiotaxi  
’s-Hertogenbosch haalt u op en brengt u thuis. Vaak reist u met 
andere passagiers. Dan volgt de regiotaxi niet altijd de kortste route 
naar uw eindbestemming. Houd daar rekening mee bij het plannen 
van uw rit.

U wordt gehaald en gebracht waar u maar wilt binnen de regio,  
van deur tot deur. U bent dus niet gebonden aan haltes en stations.  
Wilt u reizen van of naar een gebouw met een centrale 
hoofdingang,  bijvoorbeeld een flat of een zorginstelling?

Vervoer voor iedereen



Dan haalt de regiotaxi u bij de centrale hoofdingang op. De 
chauffeur belt dan niet bij uw eigen voordeur aan. Geef op tijd, maar 
minimaal één uur van tevoren door hoe laat u wilt vertrekken en 
waarheen. Wilt u op een bepaalde tijd ergens aankomen? Dan belt u 
minimaal twee uur vóór de  gewenste aankomsttijd. U kunt 
meerdere ritten gelijktijdig  bestellen. Bijvoorbeeld de heen- en 
terugrit, of een wekelijkse rit naar uw hobby vereniging.  

De regiotaxi mag u gebruiken om deel te nemen aan het sociale, 
maatschappelijke en recreatieve leven. Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch 
is niet toegestaan als u op basis van wet- en regelgeving recht heeft 
op een andere (voorliggende) vervoersvoorziening, zoals  
bijvoorbeeld vervoer naar dagbesteding of zittend ziekenvervoer.

Het reizen met de regiotaxi is comfortabel. Toch is de reguliere bus 
soms een verrassend goed alternatief. Het grootste voordeel is dat 
u flexibeler bent in de tijden waarop u reist en het is vaak sneller. 
In de regio ’s-Hertogenbosch verzorgt Arriva het busvervoer onder 
de vlag van Bravo. Kijk voor meer informatie over reizen in Brabant 
en het plannen van uw reis eens op de website: www.bravo.info



Wmo-reizigers
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze wet is 
geregeld dat u bij uw gemeente een Wmo-vervoerspas kunt krijgen 
als u door een lichamelijke of geestelijke beperking geen gebruik 
kunt maken van het openbaar vervoer. Met een Wmo-vervoerspas 
betaalt u een lager tarief. Informeer bij uw gemeente naar de  
voorwaarden.  

OV-reizigers
Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi. OV-reizigers betalen 
een hoger tarief dan Wmo-reizigers. De regiotaxi brengt u veilig en 
comfortabel van deur tot deur.

Medische begeleiding
Heeft u altijd medische begeleiding nodig tijdens het reizen? Dan 
krijgt u van uw gemeente een Wmo-vervoerspas met gratis  
‘medische begeleiding’. Uw gemeente geeft dat door aan de  
vervoerder. U mag dan niet langer alleen reizen. U bepaalt zelf wie 
uw medisch begeleider is.

Heeft u geen Wmo-pas maar bent u door een functiebeperking niet 
in staat zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen? Dan  kunt u 
een OV-begeleiderkaart aanvragen.  
Op de site www.ov-begeleiderskaart.nl leest u waar u dat kunt doen. 
Stuur een kopie van de OV-begeleiderskaart met vermelding van uw 
regiotaxipasnummer naar: PZN, Afdeling Klantenbeheer,  
Postbus 355, 5000 AJ in Tilburg. U mag dan bij de Regiotaxi  
’s-Hertogenbosch een gratis begeleider meenemen.

Onze reizigers



Sociale begeleiding
Wilt u als Wmo-reiziger met iemand samen reizen? Dan noemen 
we dat ‘sociale begeleiding’. U bepaalt zelf of u iemand meeneemt. 
De reisgenoten moeten tegelijkertijd met de pashouder in- en 
uitstappen. Geef het wel door bij het reserveren van uw rit. Eén 
medereiziger betaalt hetzelfde lage Wmo-tarief als u. 

Kinderen 
Per betalende reiziger van 18 jaar of ouder mogen maximaal drie 
kinderen tot en met 3 jaar gratis mee. Geef dit wel door als u uw rit 
reserveert. Als u gebruik wilt maken van een kinderzitje dan dient u 
daar zelf voor te zorgen. Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelfstandig 
met de regiotaxi reizen.

Dieren
Huisdieren die in een tas, mand of kooi meereizen op schoot, mogen 
gratis mee. Voor overige huisdieren betaalt u de helft van het  
OV-tarief. Erkende hulp- of geleidehonden mogen altijd gratis mee. 
Geef bij het reserveren van uw rit altijd door dat u een huisdier mee 
wilt nemen.



Regiotaxi ’s-Hertogenbosch rijdt in Boxtel, Haaren, Heusden,  
’s-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught.  
Uw rit met de regiotaxi moet altijd beginnen of eindigen in een van 
deze gemeenten.

Zones
Het vervoersgebied is verdeeld in zogenaamde ‘openbaar vervoer-
zones’ (OV-zones). Het vervoersgebied bestaat uit een binnengebied 
en een buitengebied. Het grondgebied van de zeven deelnemende 
gemeenten vormt het binnengebied (paars). Binnen dit gebied  
mag u vanaf elke plaats naar een andere plaats reizen.  
Het buitengebied (geel) bestaat uit het gebied daaromheen.  
U kunt alleen naar het buitengebied reizen vanuit een plaats in het 
binnengebied. Andersom geldt hetzelfde: vanuit het buitengebied 
kan de regiotaxi u alleen naar een bestemming in het binnengebied 
brengen. Op pagina 8 en 9 kunt u zien hoe de zones verdeeld zijn in 
het binnengebied.

Waar rijdt Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch



U betaalt een instaptarief en u betaalt voor het aantal zones waar u 
doorheen rijdt. Het instaptarief is gelijk aan het bedrag dat u betaalt 
voor één zone. Een reis met Regiotaxi ’s-Hertogenbosch bestaat uit 
maximaal 6 zones: de zone waar u instapt en 5 aansluitende zones. 
Wilt u verder reizen? Dan betaalt u voor het verdere traject met de 
regiotaxi een hoger bedrag per zone.

Voor grotere afstanden kunt u goedkoper reizen met het landelijke 
vervoerssysteem Valys. Bel naar 0900-9630 of kijk op www.valys.nl 
voor meer informatie.

Actuele tarieven
Het zonetarief kunt u telefonisch opvragen bij de klantenservice van 
PZN en staat ook op de website van Regiotaxi ’s-Hertogenbosch.  
U hoort bij het reserveren van een rit hoeveel zones uw reis omvat 
en wat de rit precies kost. Voordat de taxi vertrekt betaalt u de  
chauffeur, het liefst gepast. Als u dat wilt ontvangt u van de  
chauffeur een betaalbewijs.

Automatische incasso
Met een automatische incasso hoeft u niet af te rekenen bij de 
chauffeur. U krijgt dan elke maand een rekeningoverzicht van de 
gemaakte ritten. Wilt u gebruik gaan maken van een automatische 
incasso? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van 
PZN. 

Reisbudget
Uw gemeente kent per kalenderjaar aan Wmo-reizigers een beperkt 
aantal zones toe. Hoeveel zones dat zijn, hoort u bij het verstrekken 
van de pas. Bij het boeken van een rit kan PZN u vertellen hoeveel 
zones u nog heeft. Zijn voor u, bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk, 
extra zones noodzakelijk? Dan kunt u deze aanvragen bij uw  
gemeente.

Wat kost Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch
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Het vervoersgebied Regio-
taxi ’s-Hertogenbosch

Het exacte aantal zones 
van uw reis krijgt u te 
horen bij het boeken 
van een rit of kunt u 
navragen bij de  
klantenservice 
van PZN.

Aan deze kaart kunt u geen rechten ontlenen. 
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De chauffeur
Als de taxi arriveert, moet u klaar zijn voor vertrek. Omdat er ook 
afspraken zijn met andere reizigers mag de chauffeur maximaal vijf 
minuten wachten nadat hij bij u heeft aangebeld als u geen gebruik 
maakt van de terugbelservice. Wilt u vertrekken vanaf een gebouw 
met meerdere ingangen? Bijvoorbeeld een ziekenhuis, zorgcentrum 
of een flat? Dan haalt de chauffeur u op bij de centrale hoofdingang. 
De chauffeur helpt u bij het in- en uitstappen, het in- en uitrijden, 
vastzetten van uw rolstoel en het in- en uitladen van uw bagage.  
Als het nodig is, begeleidt hij u tot aan de voordeur.

Terugbelservice
Voor u is het handig als u weet dat de taxi er aan komt. Geef daarom 
bij het reserveren van uw rit het telefoonnummer door waar u vlak 
voor de rit bereikbaar bent. Dan krijgt u vijf tot tien minuten voor-
dat de taxi bij u is een telefoontje. U kunt er dan voor zorgen dat u 
klaar staat voor de reis, want de taxi is onderweg. Bij gebruik van de 

Wat moet u nog meer weten?



terugbelservice wacht de chauffeur drie minuten nadat hij bij u heeft 
aangebeld. Wilt u een sms in plaats van een telefoontje ontvangen? 
Dat kan als u gebruik maakt van een mobiele telefoon. Geef bij het 
boeken van de rit aan de telefoniste door dat u gebruik wilt maken 
van de sms service.

Rolstoel en scootmobiel
Ook met een rolstoel kunt u gebruik maken van de regiotaxi. Een 
scootmobiel mag niet mee. Om dringende persoonlijke redenen kan 
uw gemeente besluiten hiervan af te wijken. Neem contact op met 
uw gemeente als u denkt dat dit in uw situatie nodig is.

Bagage
Handbagage mag gratis mee mits het klein van stuk is en eenvoudig 
en veilig op schoot past. Bagage mag niet lastig, hinderlijk, 
gevaarlijk of verboden zijn of aanleiding geven tot beschadiging of 
verontreiniging. Dit ter beoordeling door de chauffeur.  
Daarnaast mag men nog één stuk bagage meenemen van maximaal 
20 kg die makkelijk in de kofferbak van een personenauto past. 
Geef bij het reserveren van uw rit door welke bagage u mee wilt 
nemen.

Annuleer uw rit tijdig
Gaat uw rit niet door? Dan moet u dat minimaal 30 minuten van 
tevoren doorgeven, maar liefst eerder. Doet u dit niet?  
Dan moet u uw rit alsnog betalen.



Maandag tot en met donderdag van 6.00 uur ’s morgens tot 
1.00 uur ’s nachts.

Vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen van 6.00 uur ’s morgens 
tot 2.00 uur ’s nachts.

Wanneer rijdt Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch?

Mijn TaxiApp

Iedereen in bezit van een vervoerspas van Regiotaxi ’s-Hertogenbosch 
kan op eenvoudige en veilige wijze via internet gebruik maken van 
MijnTaxiApp, een speciaal ontwikkelde website van PZN. Ook 
begeleiders of familieleden kunnen, na toestemming van de klant, 
gebruik maken van deze applicatie. MijnTaxiApp vormt een aanvulling 
op de bestaande dienstverlening. Aanmelding verloopt via de website 
van PZN: www.pzn-bv.nl

Op de applicatie MijnTaxiApp kunt u:
• ritten reserveren of annuleren;
• zien wat uw rit kost;
• zien welke ritten u afgelopen periode gereden heeft;
• uw ritten zien die geboekt staan voor de komende maand;
• zelf zien hoeveel zones van uw budget, u dit jaar nog over heeft;
• zien waar uw bestelde taxi zich bevindt.

Een bijzondere functie is ‘volg mijn taxi’. Hiermee kan ‘live’ de taxi 
gevolgd worden, vanaf enkele minuten voordat deze arriveert op het 
ophaaladres tot het moment dat de klant op de bestemming is 
uitgestapt. Dat is ook erg handig wanneer u wacht op de (thuis-)komst 
van een familielid of medebewoner. 

Na afloop van uw regiotaxirit, biedt de MijnTaxiApp u de mogelijkheid om 
de geleverde kwaliteit, zowel van de rit als de chauffeur, te waarderen.

Meer informatie kunt u navragen bij de klantenservice van PZN. 



Wmo-vervoerspas
Neem uw pas altijd mee tijdens de rit en geef de pas aan de  
chauffeur bij het instappen. De chauffeur registreert uw rit met 
uw pas. Op de vervoerspas staan:
• uw foto
• een pasnummer
• het telefoonnummer voor reserveringen
• het telefoonnummer voor klachten
Zonder pas moet u meer betalen. Bewaar uw pas dus goed!

OV-vervoerspas
OV-reizigers hebben geen vervoerspas nodig, maar kunnen er wel 
gratis een aanvragen bij de afdeling klantenservice van PZN. Bij het 
boeken hoeft u dan alleen uw pasnummer te noemen waardoor de 
reservering van de rit sneller verloopt. 

Verlies of diefstal
Bij verlies of diefstal van uw pas kunt u een nieuwe pas aanvragen 
bij de klantenservice van PZN.

Adreswijziging
Wmo-reizigers hoeven een adreswijziging alleen door te geven aan 
de gemeente. De gemeente geeft het dan door aan de vervoerder. 
OV-reizigers moeten wijzigingen altijd zelf doorgeven aan de  
klantenservice van PZN.

Vervoerspas



Regiotaxi ’s-Hertogenbosch doet er alles aan om u goed van dienst 
te zijn. Heeft u toch een klacht? Dan kunt u terecht bij het  
onafhankelijk klachtenmeldpunt van de Regiotaxi ’s-Hertogenbosch. 

Klachten en/of suggesties over de dienstverlening van de Regiotaxi 
’s-Hertogenbosch horen wij graag binnen vier weken na de rit op de 
volgende manier:
• Vul de klantenreactiekaart in die u in elke taxi kunt vinden.
• Bel naar het onafhankelijke klachtenmeldpunt (088) 007 09 00.
•  Vul het formulier in op www.regiotaxi-shertogenbosch.nl.

Vermeld altijd uw pasnummer, de datum, het tijdstip en het
traject van uw reis.

Het is niet mogelijk om uw klacht rechtstreeks door te geven aan de 
klantenservice van PZN of aan de chauffeur.

Klachten en suggesties



Uw rit reserveren

Bel het reserveringsnummer (0900) 549 54 90 tegen lokaal 
tarief. Wat geeft u door?
• Uw naam en pasnummer.
• De datum waarop u wilt reizen.
•  Hoe laat u wilt vertrekken of hoe laat u ergens wilt aankomen.
• Adres en postcode van vertrek én van uw bestemming.
•  Aantal reizigers. Reist u alleen of met een medisch of

sociaal begeleider?
• Neemt u uw rolstoel, rollator, bagage of geleidehond mee?
•  Uw telefoonnummer in verband met het gebruik van de

terugbelservice.

Ook via www.regiotaxi-shertogenbosch.nl kunt u tot minimaal 
twee uur vóór vertrek eenvoudig een rit reserveren.  
Vul het formulier in, klik op verzenden en klaar!

Vertrek- en aankomsttijd
Reserveert u een rit met vertrektijd? Houd er dan rekening mee dat 
de regiotaxi u een kwartier vóór tot een kwartier ná de gewenste 
vertrektijd ophaalt. Is de taxi een kwartier ná de gewenste  
vertrektijd nog niet verschenen? Bel dan direct het  
reserveringsnummer.

Reserveert u een rit met een gewenste aankomsttijd?  
Bijvoorbeeld als u wilt overstappen op trein of bus? Of als u op tijd 
wilt zijn voor een afspraak? Bel dan minimaal twee uur van  
tevoren, maar liefst eerder. U wordt dan op tijd opgehaald. U bent 
maximaal een half uur vóór de gewenste aankomsttijd op de plaats 
van bestemming, de bushalte of treinstation. De telefonist spreekt 
met u af hoe laat u wordt opgehaald.



• Zorg dat u uw vervoerspas altijd bij u heeft!
• Geef duidelijk aan of u ’s morgens of ’s avonds wilt reizen.
• Reserveer terugkerende ritten in één keer.
•  Zeg wekelijkse ritten op tijd af als u een keer overslaat,

bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte.
•  Wilt u vóór 9.00 uur ’s morgens reizen?

Reserveer dan de avond ervoor vóór 18.00 uur.
•  Reis zoveel mogelijk buiten de piekuren

(8.00 – 9.30 uur en 15.30 – 16.30 uur).

Tips

Contactgegevens

Reserveren     (0900) 549 54 90     www.regiotaxi-shertogenbosch.nl 

Meldpunt klachten    (088) 007 09 00       www.regiotaxi-shertogenbosch.nl 

Klantenservice PZN   (013) 549 99 54       www.pzn-bv.nl 

Mijnregiotaxi, digitaal portaal   (013) 549 99 54       www.pzn-bv.nl

Servicepunt Regiotaxi   (073) 615 92 61       www.regiotaxi-shertogenbosch.nl 
Valys   (0900) 9630             www.valys.nl  
OV-reisinformatie 
Alles over reizen in Brabant  www.bravo.info 

   (0900) 9292             www.9292ov.nl

Informatie en advies Wmo

Gemeente Boxtel    (0411) 655 990 wegwijs@boxtel.nl 

Gemeente Haaren    (0411) 655 990        wegwijs@boxtel.nl 

Gemeente Heusden   (073) 782 01 78       info@bijeenheusden.nl 

Gemeente ’s-Hertogenbosch   (073) 615 51 55      wmo@s-hertogenbosch.nl  

Gemeente Schijndel     14 0413                   wmoschijndel@ meierijstad.nl 

Gemeente Sint-Michielsgestel (073) 533 16 00      wegwijs@sint-michielsgestel.nl 

Gemeente Vught    (073) 658 07 50      wegwijs@vught.nl


