Halteplaatsen en afspreekpunten
Voor een aantal bestemmingen zijn
afspreekpunten vastgelegd en op
verschillende locaties zijn speciale
halteplaatsen gemaakt voor Taxbus.
Misverstanden over de juiste plaats
van vertrek en aankomst worden
hierdoor verminderd en tijdverlies
beperkt. Wanneer u bij een afspreekpunt of bij een van deze haltes wacht
op Taxbus, kan de chauffeur u makkelijk
vinden. Taxbus kent de volgende
afspreekpunten en halteplaatsen:

• Aan de voorzijde van het centraal station
NS Helmond
• Winkelcentrum bij de ingang Elzas passage
Veldhoven (City Centrum)
• Minneveld (voetgangersingang parkeergarage)
• Jumbo (Pleintjes 122)

Speciale bestemmingen

Pashouders van de betreffende gemeenten
uit deelgebied ‘De Kempen’ mogen, ook
als dit een rit is van meer dan 25 kilometer,
tegen het Taxbustarief naar de volgende
bestemmingen reizen:
Bladel
• Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel• Woonzorgcentrum Kempenland, ingang
De Mierden:
Europalaan, bij de oranje brievenbus
• Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Geldrop (Heuvel)
• Maxima Medisch Centrum Veldhoven
• Brigidakerk (Nieuwendijk 2)
• Catharinaziekenhuis Eindhoven
• Parkeerplaats Albert Heijn/Nettorama
• Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
(Heuvel 81)
• Tweestedenziekenhuis Tilburg
Deurne
• Winkelcentrum Woensel Eindhoven
• Sint-Willibrorduskerk (ingang Kerkstraat) • Eindhoven Centraal (Stationsplein 22)
Eindhoven
• NS Tilburg
• Heuvel Eindhoven (bij de fontein)
• Sint Catharinakerk Eindhoven
• Eindhoven Centraal (Stationsplein 22)
• Emma Winkelpassage Tilburg
• Parkeergarage Hooghuis (bij kunstwerk, Eersel
• Alle bestemmingen in Tilburg OV zone 7300
Keizersgracht 4a)
• Alle bestemmingen Eindhoven OV zones
• Pullman Hotel (Vestdijk 47)
6400, 6405 en 6410
• Restaurant ‘t Zusje (Gedempte Gracht)
• PSV Stadion Uitgang 8 (Frederiklaan 10)
• Gezondheidscentrum (Stratumsedijk
28a)
Ga voor het laatste overzicht van afspreek• Winkelcentrum Woensel (bij Hema,
punten en halteplaatsen naar onze website.
Albert Heijn XL, Mc Donalds, Aldi of
Meer informatie over reizen met Taxbus en
Jumbo)
de voorwaarden kunt u vinden in de folder
• Begijnenhof
en op onze website.
Helmond
• Elkerliek Ziekenhuis (aan de zijde
President Rooseveltlaan)

www.taxbus.nl

Informatie en tarieven
vanaf 1 maart 2020
voor inwoners van de gemeenten
Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en
Reusel-De Mierden

Reserveren: 0800 - 0234 795

Het vervoer voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot
en Reusel-De Mierden valt in deelgebied ‘De Kempen’ en wordt
uitgevoerd door Taxi van der Wijst.

Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven vanaf 1 maart 2020. Voor een rit met
Taxbus bent u per persoon de volgende reiskosten verschuldigd:
Pashouders Wmo-geïndiceerden en pashouders Ouderen (alleen
in Bladel) en hun sociaal begeleider betalen ieder:
• het opstaptarief van € 0,98
€ 0,172 voor iedere kilometer die u reist volgens de berekening
van de kortste route met een maximum van 25 kilometer. Het
vertrek- of aankomstadres moet in uw woonplaats liggen
Voor iedere extra kilometer verder dan de 25 kilometer betaalt u
het duurdere, commerciële tarief van € 2,35 per kilometer
Extra meereizenden zonder indicatie betalen ieder:
• een opstaptarief van € 0,98
€ 2,35 voor iedere kilometer die zij samen met een pashouder
reizen volgens de berekening van de kortste route (met een
maximum van 25 kilometer, waarbij het vertrek- of aankomstadres in de woonplaats van de pashouder moet liggen)
het commerciële tarief van € 2,35 voor elke kilometer verder
dan 25 kilometer.
Kinderen t/m 4 jaar (maximaal 2 per pashouder), medisch
begeleiders en hulphonden mogen gratis mee.
Voor een rit met een gegarandeerde aankomsttijd (niet zijnde
een prioriteitsrit) betaalt u per rit € 8,50 extra.

Betalen via automatische incasso

Bij Taxbus kunt u contant, bij voorkeur met gepast geld afrekenen
in de taxi. Het is ook mogelijk om te betalen via automatische
incasso. De reiskosten die u normaal in de taxi betaalt, wordt
dan één keer per maand automatisch van uw bankrekening
afgeschreven. Indien u gebruik wenst te maken van het betalen
via automatische incasso, dan vraagt u een aanvraagformulier aan
via de informatielijn 0800 - 0231 820 of via munckhof@taxbus.nl

Aanvraagformulier
automatische
Annuleren ritten
incasso
Het kan voorkomen dat u een gereserveerde rit toch niet gaat
0800 - 0231 820
maken. Deze rit dient u zo snel mogelijk af te melden via de
of
munckhof@taxbus.nl reserveringslijn, om te voorkomen dat de taxi voor niets rijdt
met bijbehorende kosten en ongemak voor andere reizigers.

Vaste ritten

Ritten die u vaker maakt, kunt u in één keer voor 12 maanden
vooruit reserveren. De geplande ritten kunt u altijd vóór vertrek
annuleren via de reserveringslijn.

Niet altijd rechtstreeks

Taxbus is gecombineerd vervoer. Het kan dus zijn dat u niet
rechtstreeks naar uw bestemming rijdt, maar dat er onderweg
iemand anders wordt opgehaald of weggebracht. Omrijden mag
natuurlijk nooit te lang duren. Voor pashouders van de gemeenten
uit deelgebied ‘De Kempen’ geldt dat de omrijtijd niet langer dan
20 minuten mag zijn.

