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Nieuwe vervoerder Regiotaxi Noordoost-Brabant rijdt vanaf 1 januari 2019
Half december 2018 krijgen inwoners die regelmatig met de Regiotaxi Noordoost-Brabant
reizen informatie thuisgestuurd over de Regiotaxi vanaf 2019. In dit bericht een overzicht
wat er verandert en wat hetzelfde blijft vanaf 1 januari 2019. Deze informatie staat vanaf
medio december ook op www.regiotaxinoordoostbrabant.nl.
Waarom een nieuwe vervoerder?
Binnenkort ondertekenen elf gemeenten en de provincie Noord-Brabant het contract met de
nieuwe aanbieder voor het Wmo-vervoer en alternatief vervoer voor de OV-reiziger. De
nieuwe vervoerder is Munckhof Taxi BV. Vanaf 1 januari 2019 houdt het contract met ZCN
Totaalvervoer op.

Wat blijft hetzelfde?
-

0900 – 829 44 67 blijft het telefoonnummer om ritten te reserveren, te wijzigen of af
te melden.

-

0412 – 68 59 99 blijft het telefoonnummer van het Servicepunt Regiotaxi voor
informatie, klachten en het aanvragen van een OV-Regiotaxipas.

-

klantenservice@regiotaxinoordoostbrabant.nl blijft het e-mailadres van het
Servicepunt Regiotaxi.

-

De fusiegemeente Meierijstad wordt voor het Regiotaxivervoer uitgebreid met
Schijndel. Voor het overige blijft het vervoersgebied van de regio Noordoost-Brabant
hetzelfde.

-

De gemeenten die aangesloten zijn bij Regiotaxi Noordoost Brabant zijn Bernheze,
Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad (inclusief Schijndel), Mill en Sint
Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden. Voor de OV-Regiotaxi is dit de Provincie
Noord-Brabant.

Wat verandert?
-

De klanten van Regiotaxi Noordoost Brabant ontvangen half december 2018 per post
de nieuwe Regiotaxipas en folder.

-

Munckhof Taxi B.V. heeft contracten afgesloten met vier onderaannemers:
Taxibedrijf van Alebeek B.V, Dortmans Personenvervoer B.V., Taxicentrale De Meierij
B.V. en Van Helvoort Taxi Groep B.V. Deze vervoerders rijden vanaf januari 2019
samen alle ritten voor Regiotaxi Noordoost-Brabant.

-

De vier vervoersbedrijven rijden vanaf januari 2019 met het vertrouwde en
herkenbare logo van de Regiotaxi Noordoost-Brabant, aangevuld met ‘Bravo samen
met Regiotaxi Noordoost-Brabant’.

Meer informatie? Bel (0412) 68 59 99 (Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant).

Noot voor de redactie:
-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vica Extra van
Regiotaxi Noordoost Brabant; mail: klantenservice@regiotaxinoordoostbrabant.nl,
telefoon (0412) 68 59 99.

