DEELTAXI

Beschrijving
Iedereen kan met Deeltaxi West-Brabant reizen. U betaalt dan het OV-deeltaxitarief. Heeft u
via uw gemeente een Wmo deeltaxipas ontvangen? Dan reist u tegen het voordeliger Wmotarief.

Voor wie is deeltaxi bedoeld?
Alle inwoners van de gemeenten Etten-Leur en Zundert kunnen met de deeltaxi reizen. Zij
betalen dan het normale tarief.
Maar als u langere tijd problemen heeft met reizen door ziekte, en handicap of ouderdom,
dan kunt u misschien een Wmo-deeltaxipas krijgen. Met deze pas reist u tegen een lager
tarief met de deeltaxi. U kunt de pas bijvoorbeeld gebruiken om naar familie, het
winkelcentrum, theater of een vereniging te reizen.
Als het nodig is, wordt er rekening gehouden met specifieke eisen aan het voertuig. De
deeltaxichauffeur helpt u bij het in- en uitstappen als dat nodig is.

Heeft u recht op een Wmo-pas?
Hebt u een beperking en kunt u niet met de bus of ander vervoer reizen? Dan vraagt u de
pas bij uw gemeente aan. Zij beslist of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van
toepassing is. U betaalt dan het lagere Wmo-tarief voor deeltaxi. Voor meer informatie neemt
u contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Heb ik een indicatie nodig?
Alleen wanneer u via een beperking een deeltaxi pas aanvraagt met het lagere Wmo-tarief.

Wat is de eigen bijdrage?
Per rit betaalt u een vast instapbedrag en een bedrag per kilometer. Net als bij het openbaar
busvervoer. Daarbij geldt een onderscheid in Wmo-klanten en OV-deeltaxireizigers.
De tarieven voor 2022 zijn als volgt:
Soort tarief
Wmo-tarief
OV-tarief
Doorreistarief

Instapbedrag
€ 1,01
€ 3,64
vanaf 26 km*

Prijs per kilometer
€ 0,181
€ 0,55
€ 1,50

Vervoer naar basis- of voortgezet onderwijs:
Er is leerlingenvervoer als uw kind niet zelfstandig naar school kan, bijvoorbeeld bij ziekte,
een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat
de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Bij
uw gemeente vraagt u ook het leerlingenvervoer aan.
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Vervoer naar werk of opleiding:
Als u vervoer zoekt om naar werk of opleiding te reizen, dan kunt u terecht bij het UWV. Daar
kunt u een vergoeding aanvragen voor aanpassingen en hulpmiddelen die voor ziekte of
handicap nodig zijn om werk te doen of school/opleiding te vervolgen.
Valys:
Valys is er voor reizigers met een mobiliteitsbeperking die sociaal-recreatieve uitstapjes
buiten de eigen regio willen maken. Op familiebezoek of een dagje erop uit? Voor de korte
afstanden is er in veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssysteem, maar als u verder
van huis wilt, dan is er Valys. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones of
25km vanaf uw woonadres. Met Valys krijgt u voor een aantrekkelijk tarief vervoer dat u
veilig en comfortabel naar uw bestemming brengt.

Contactgegevens
Deeltaxi West-Brabant
Telefoon: 088- 0761000 (reservering)
088-0761900 (informatie en klantenservice)
Website: www.deeltaxi-westbrabant.nl
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