Valys
Omschrijving
Valys is sociaalrecreatief vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.
U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones of 25 kilometer vanaf uw
woonadres. Valys brengt u waar u met het lokale vervoerssysteem niet kunt komen. Voor
een bezoek aan familie of vrienden of fijn een dagje op stap met de kleinkinderen. Met Valys
krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en comfortabel naar uw bestemming
brengt.

Voor wie is Valys bedoeld?
Valys is bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking, die langere afstanden willen
reizen. Er bestaan 3 varianten van de Valys;
Welke soorten Valys vervoer?
• Valys Basis: dit is vervoer met de taxi, volledig van deur tot deur.
•

Valys Begeleid is vervoer van deur tot deur met taxi en trein (2e klas) onder
begeleiding. Valys Begeleid is er voor mensen die naast met de taxi, ook met de trein
willen en kunnen reizen. Niet alleen, maar onder volledige begeleiding. Een Valys
Reisassistent helpt u van de taxi naar de trein (en omgekeerd). En in de trein maakt u
gebruik van het Valys Reismaatje. Dit is een soort telefoon waarmee altijd bekend is
waar u bent en waarmee u direct contact kunt leggen met Valys als u hulp nodig
heeft.
Met Valys Begeleid kunt u meer reiskilometers maken met uw persoonlijk kilometer
budget, omdat alleen de taxi kilometers van uw pkb gaan. U kunt hierdoor vaker op
stap en ook langere reizen maken. Met Valys Begeleid kunt u op meer dan 100
treinstations in- en uitstappen.

•

Valys Vrij: vervoer met taxi en trein voor mensen die zelfstandig kunnen en willen
reizen. De taxi brengt u naar het station van vertrek en van het station van
bestemming naar uw eindbestemming. U reist geheel zelfstandig met de trein, onder
regie van Valys.

Indicatie nodig?
U komt in aanmerking voor een Valys pas als u één van de volgende documenten heeft:
• Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer.
• Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel.
• Een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente.
• Een OV-Begeleiderskaart.
• Een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over
bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer
bestaat

Aanvraagprocedure
Valys pas
Om van Valys gebruik te kunnen maken, heeft u een Valys-pas nodig. De pas kunt u
aanvragen met een aanvraagformulier via de website www.valys.nl of door 0900-9630 (€
0,05 per minuut) te bellen. U heeft de Valys-pas dan binnen 2 weken in huis.
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Wat moet u opsturen?
Voor het aanvragen van een Valys-pas dient u het volgende op te sturen:
- het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
- een kopie van een van de bovengenoemde indicatiedocumenten.
- een recente pasfoto.
- een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Kosten
Valys-pas
De Valys-pas kost eenmalig € 6,80.
U betaalt voor Valys alleen een kilometerprijs
Als Valys-pashouder krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget van 700 km. Met uw
Valys-kilometerbudget reist u voor € 0,20 per kilometer. U mag 1 begeleider gratis
meenemen en nog maximaal 2 reisgenoten waarvoor betaald moet worden. Deze
reisgenoten betalen elk eveneens € 0,20 per kilometer.
Als uw Valys-kilometerbudget op is, kunt u Valys blijven gebruiken voor een kilometerprijs
van € 1,18. Dat is een flinke korting op het reguliere taxi-tarief.

Hoe wordt mijn persoonlijk kilometerbudget (pkb) bepaald?
Iedere Valyspashouder heeft in ieder geval recht op het standaard pkb. Welk deel van het
pkb u in het eerste jaar van aanmelding krijgt, is afhankelijk van de maand waarin u zich
aanmeldt. Als u zich bijvoorbeeld in februari aanmeldt, dan krijgt u 11/12 deel van het pkb.
Uiteraard krijgen de Valyspashouders het jaar daarop wel het volledige standaard pkb
toegekend.
Dit is het laag pkb maar daarnaast is er ook een hoog pkb. Dit is voor mensen die een zeer
ernstige mobiliteitsbeperking hebben. Deze mensen hebben recht op jaarlijks 2350 km. Een
hoog pkb kunt u aanvragen op www.hoogpkb.nl.

Hoe boekt u?
Boeken van een reis met Valys kan telefonisch tussen 6.00 uur 's ochtends en 1.00 uur 's
nachts. Het nummer van de boekingscentrale is 0900 - 9630. U kunt uw reis ook online
boeken op Mijn Valys of via de Valys-app.
Daarnaast is het nu mogelijk om in de vernieuwde Mijn Valys omgeving en in de nieuwe
Valys-app, uw reizen te plannen voor het openbaar vervoer of met uw lokale Wmovervoerder (indien beschikbaar). U kunt de Valys-app downloaden via de Google Playstore
of de App Store.
Als u uiterlijk de dag voor vertrek vóór 21.00 uur een taxi reserveert zijn er geen
reserveringskosten. Daarna kost het € 3,- per ritreservering. Let op: Valys Vrij en Valys Basis
kunt u reserveren tot 1 uur voor vertrek. Valys Begeleid dient u uiterlijk de dag voor
vertrek, vóór 21.00 uur te reserveren.
U kunt met Valys tussen 6.00 uur 's ochtends en 1.00 uur 's nachts reizen. Uw reis mag nooit
na 1.00 uur ’s nachts eindigen. U moet voor dit tijdstip op uw bestemming aankomen

Hoe betaalt u?
De reiskosten voor u en uw reisgenoten worden automatisch van uw rekening afgeschreven.
Bij het aanvragen van de Valys-pas vragen wij u daarvoor een machtiging te ondertekenen.
U heeft er verder geen omkijken naar.
U krijgt een overzicht met de door u gemaakte Valys-reizen en het restant aan ValysElz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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kilometers. Deze gegevens kunt u ook altijd op uw eigen pagina op www.valys.nl
raadplegen.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
Valys
Adres:

Transvision B.V.
Postbus 402
2900 AK Capelle aan den IJssel
Telefoon:
0900-9630 ( € 0.05 per minuut)
Email:
info@valys.nl
Internet:
www.valys.nl
Folder beschikbaar: ja
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