
Omnibuzz vervoert klanten met een Wmo-indicatie. 

 

Wat is het  

Omnibuzz vervoert klanten met een Wmo-indicatie. Klanten kunnen met korting reizen met een taxi. 

De taxi wordt in principe gedeeld met andere klanten. Dat kan betekenen dat u niet altijd 

rechtstreeks naar uw bestemming wordt gebracht. Omnibuzz vraagafhankelijk vervoer is bedoeld 

voor sociaal-recreatieve doeleinden, zoals familiebezoek, een kerkbezoek of een middag winkelen. 

Het vervoer is niet bedoeld voor geregeld vervoer naar bijvoorbeeld school, dagbesteding of werk. 

Hiervoor zijn andere voorzieningen.  

 

Wanneer U kunt gebruik maken van Omnibuzz: 

Van maandag tot en met donderdag van 6.00 uur tot 24.00 uur. 

Op vrijdag en zaterdag van 06.00 uur tot 02.00 uur. 

Op zondag en feestdagen van 07.00 uur tot 02.00 uur. 

Hoe ver kunt u reizen  

Omnibuzz rijdt in heel Limburg, behalve in de gemeente Mook en Middelaar. Vanaf uw vertrekadres 

kunt u maximaal 6 zones tegen gereduceerd tarief reizen. Dit zijn 5 reiszones en 1 opstapzone. Als u 

de centrale belt om uw rit te reserveren, vertelt de telefonist u uit hoeveel zones uw rit precies 

bestaat. U hoort dan ook hoeveel u aan de chauffeur moet betalen.  

 

Voor wie 

Voor mensen die door een beperking niet in staat zijn om zelf hun sociaal en recreatieve vervoer 

(bezoeken familie/vrienden, winkelen, bezoeken huisarts e.d.) te organiseren en niet met het 

openbaar vervoer kunnen reizen. De gemeente waar u woont bepaalt of u in aanmerking komt voor 

een vervoerspas van Omnibuzz. Tevens bepaalt de gemeente de hoogte van het aantal zones dat u 

per jaar tegen het lage tarief kunt reizen.  

 

Betalen 

U betaalt een bedrag per zone. Een zone is ongeveer 4 a 5 kilometer. U kunt per enkele reis 

maximaal 5 zones reizen met Omnibuzz. Voor elke rit betaalt u bovendien en opstapzone. Prijs per 

zone: € 0,65. U betaalt dit bedrag aan de chauffeur. Als u op rekening rijd, hoeft u niets aan de 

chauffeur te betalen. U krijgt achteraf een factuur thuisgestuurd en de vervoerskosten worden door 

Omnibuzz geïnd.  

 

Als u een begeleider wilt meenemen, reist deze gratis mee als deze geregistreerd is bij Omnibuzz. 

Een andere meereizende (zonder vervoerspas) betaalt 2,19 euro per zone. Als u uw budget heeft 

overschreden, kunt u met Omnibuzz blijven reizen tegen kostendekkend tarief van 4,01 euro per 

zone.  

 

Reserveren 

Telefoonnummer: 0900-0699 op Van maandag tot en met donderdag van 6.00 uur tot 24.00 uur. 

Op vrijdag en zaterdag van 06.00 uur tot 02.00 uur. 

Op zondag en feestdagen van 07.00 uur tot 02.00 uur. 

Website: https://www.omnibuzz.nl/men-rit-reserveren 


