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Beste klant,

Omnibuzz werkt al enige tijd aan de ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Een persoon-
lijke pagina op onze website (net zoals bijvoorbeeld Mijn CZ) waar onze klanten zélf 
een aantal zaken kunnen regelen zoals het reserveren van ritten en het aanpassen 
van gegevens.

niet voor alle klanten te gebruiken is. Voor 
die klanten – en ook voor u – blijven wij ook 
op de oude, vertrouwde manier bereikbaar 
en beschikbaar. De medewerkers van de 
klantenservice en ritreservering staan u 
graag te woord als u belt en helpen u met 
uw vragen zoals u van ons gewend bent.

Veel leesplezier!

Klanten die gebruikmaken van ons klant-
portaal hebben al kunnen oefenen hier-
mee. MijnOmnibuzz is de opvolger van het 
klantportaal en heeft meer mogelijkheden.

Ik ben blij dat wij dit jaar met MijnOmnibuzz 
kunnen starten en ben benieuwd naar de 
reacties van de klanten. Ik realiseer me ook 
dat dit opnieuw een digitaal middel is en dus 

Omnibuzz zet 100.000e klant in het zonnetje

Mevrouw A.M. Simons - van der Blom is onze 100.000e unieke klant. Directeur Guido Vreuls 
en wethouder Peter van Zutphen gingen bij haar op bezoek en zetten haar in het zonnetje.

Bij het opmaken van deze nieuwsbrief hebben wij het droevige nieuws ontvangen dat 
mevrouw Simons - van der Blom overleden is. In goed overleg met de familie hebben wij 
gezamenlijk besloten dit artikel toch te plaatsen.
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Mevrouw A.M. Simons - van der Blom is onze 100.000e unieke klant



MijnOmnibuzz bijna klaar voor gebruik

Misschien kent u MijnOverheid, Mijn CZ of Mijn Belastingdienst 
al. Dit zijn persoonlijke pagina’s op de website van deze 
instanties waar u veilig en gemakkelijk toegang heeft tot uw 
gegevens en persoonlijke zaken kunt regelen.

Ook Omnibuzz heeft zo’n persoonlijke digitale omgeving 
gemaakt: MijnOmnibuzz. Deze digitale omgeving is bijna af. 
Op dit moment zijn wij bezig met het testen van deze omge-
ving, want wij willen er zeker van zijn dat alles goed werkt en 
dat de klant er optimaal en veilig gebruik van kan maken.

In deze MijnOmnibuzz omgeving kunt u straks uw gegevens 
en facturen inzien, contactgegevens wijzigen, uw ritten boe-
ken, wijzigen of annuleren en vragen stellen. Omdat wij hoge 
eisen stellen aan MijnOmnibuzz, zijn al uw gegevens veilig en 
kunnen alle klanten deze omgeving gebruiken.

 ĵ De voordelen van MijnOmnibuzz

MijnOmnibuzz biedt veel voordelen:

 k U kunt altijd gemakkelijk ritten reserveren of wijzigen 
zonder te bellen.

 k U kunt uw persoonlijke gegevens, resterende zones, uitge-
voerde ritten of facturen op elk gewenst ogenblik inzien.

 k U kunt gemakkelijk wijzigingen in uw persoonlijke gege-
vens doorgeven of zelf aanpassen.

 k U kunt snel vragen stellen of klachten doorgeven, zon-
der dat u veel gegevens hoeft in te vullen.

 ĵ Wie kan gebruikmaken van MijnOmnibuzz?

U kunt alléén gebruikmaken van MijnOmnibuzz als u een gel-
dig e-mailadres heeft. Dit heeft u namelijk nodig om toegang 
te krijgen tot MijnOmnibuzz.

 ĵ Hoe kan ik mij aanmelden voor MijnOmnibuzz?

Als uw e-mailadres al bekend is bij ons, hoeft u niets te doen. 
U krijgt dan automatisch via de mail alle benodigde informatie 
over MijnOmnibuzz en hoe het te gebruiken. Ons streven is 

om alle klanten met een geldig e-mailadres voor de zomer 
te benaderen.

Als u ons klantportaal al gebruikt, hoeft u ook niets te doen. 
Zodra MijnOmnibuzz helemaal getest en gereed is, ontvangt u 
automatisch bericht op het e-mailadres dat u voor het klantpor-
taal gebruikt, waarin we de verdere stappen precies uitleggen.

Als u MijnOmnibuzz wilt gaan gebruiken en u heeft uw 
e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven, dan is dat het 
eerste dat u moet regelen. Stuur dan een bericht naar mijn.
omnibuzz@omnibuzz.nl. Nadat u dit heeft gedaan, krijgt u 
via dit mailadres informatie over hoe u zich kunt registreren 
voor MijnOmnibuzz. 

Als u zelf geen e-mail gebruikt en bijvoorbeeld wel een fami-
lielid of iemand anders toegang wil geven tot MijnOmnibuzz, 
kan dat ook. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier op 
onze website gebruiken. Zie hiervoor www.omnibuzz.nl/
documenten. 

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Heeft u moeite met digitale diensten (zoals MijnOmnibuzz) 
of wilt u hier beter mee leren omgaan? Vraag dan iemand in 
uw omgeving om u op weg te helpen of loop eens binnen bij 
het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek 
in (de buurt van) uw woonplaats. 

Veel bibliotheken in Nederland hebben zo’n Informatiepunt 
Digitale Overheid waar u terecht kunt als u vragen heeft 

over hoe u de websites van de overheid kunt gebruiken. 
De medewerkers van het Informatiepunt helpen u ook 
bij het zoeken naar de juiste informatie op de sites van 
de overheid. Veel bibliotheken bieden vaak gratis cursus-
sen aan die mensen leren handiger met de computer te 
worden. Het aanbod verschilt per bibliotheek. Meer infor-
matie vindt u op: https://www.kb.nl/over-ons/projecten/
informatiepunt-digitale-overheid

Aandacht voor dementie

Omnibuzz besteedt veel aandacht aan het thema ‘dementie’. 
Alle medewerkers van de klantenservice, ritreservering en de 
chauffeurs van de taxibedrijven hebben de training ‘GOED 
omgaan met dementie’ gevolgd. Als klanten met (begin-
nende) dementie bellen, herkennen zij dit en weten zij hoe 
zij hiermee moeten omgaan.

Als zij merken dat de klant vaak hetzelfde vraagt of informatie 
door elkaar haalt, dan vatten zij alles samen en vragen zij aan 
de klant of alles duidelijk is. Pas als de medewerker het gevoel 
heeft dat de klant de boodschap heeft begrepen, ronden zij 
het gesprek af. 

Bianca, klantenservicemedewerkster, vertelt: “Als ik merk dat 
de informatie niet duidelijk is voor de klant en ik signalen van 
dementie herken, adviseer ik de klant de informatie op te 
schrijven op een blaadje. Als dit niet gaat en ik merk dat de 
klant de handeling niet zelfstandig kan uitvoeren, stel ik voor 
contact op te nemen met een familielid of kennis. Klanten 
ervaren dit als prettig en voelen zich gehoord.”

Maak gebruik van de terugbelservice

Omnibuzz biedt extra voorzieningen voor nog meer reis-
gemak. Wilt u zich in alle rust klaarmaken voor vertrek? 
Maak dan gebruik van de terugbelservice. U krijgt 5-10 
minuten voordat de chauffeur bij u voorrijdt een bericht 
op uw telefoon, zodat u weet dat de chauffeur eraan komt.

Voor deze terugbelservice hebben wij uw correcte tele-
foonnummer nodig. Dit kan het nummer van uw vaste of 
van uw mobiele telefoon zijn.

De chauffeur gebruikt dit telefoonnummer ook om u te 
informeren als de taxi later komt voorrijden en om te vra-
gen waar u bent als hij u niet aantreft, zodat loosmeldingen 
vermeden worden.

Bent u niet gebeld bij een vertraging of loosmelding, geef 
dit dan door aan onze klantenservice, telefoonnummer  
0900 – 33 10 550 of e-mail info@omnibuzz.nl.

MijnOmnibuzz - overzicht Omnibuzz besteedt veel aandacht aan dementie

Aangepaste afspraken tijdens de feestdagen

Tijdens feestdagen en vakantieperiodes worden er géén vaste ritten geboekt en uitgevoerd. De dagen waarop geen vaste ritten 
worden geboekt en uitgevoerd, zijn:

Feestdag Datum

1e Paasdag Zondag 9 april 2023
2e Paasdag Maandag 10 april 2023
Koningsdag Donderdag 27 april 2023
Hemelvaart Donderdag 18 mei 2023
Brugdag na Hemelvaart Vrijdag 19 mei 2023
1e Pinksterdag Zondag 28 mei 2023
2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023

De klantenservice van Omnibuzz is op bovenstaande feestdagen gesloten. Als uw vaste rit op zo’n feestdag toch moet 
doorgaan, moet u deze apart boeken bij ritreservering.
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De Voor Elkaar Pas; zorgeloos reizen in het Omnibuzz-
vervoer en het openbaar vervoer (OV) 

Omnibuzz heeft samen met Arriva de Voor Elkaar Pas ontwikkeld. Met deze pas 
kunt u zowel in het Omnibuzz-vervoer als het OV reizen. Met deze pas krijgt u in 
Limburg 37% korting in de bussen van Arriva en 25% korting in de treinen  van 
Arriva (na 09.00 uur). Deze korting wordt automatisch verrekend. U ontvangt 
maandelijks per e-mail een factuur met uw totale rittenoverzicht en betaalt via 
automatische incasso.

U kunt een tweede pas (begeleiderspas) aanvragen zodat er altijd iemand gratis 
kan meereizen in de bussen en treinen van Arriva. U kiest zelf per rit wie met 
u meereist. De kaart is alleen bedoeld voor een begeleider en mag alleen  in 
combinatie met de Voor Elkaar Pas gebruikt worden.

U betaalt voor de Voor Elkaar Pas € 8,00 per jaar. U kunt bij de Voor Elkaar Pas 
een begeleiderspas aanvragen zodat er altijd iemand gratis met u kan meereizen 
in de bussen en treinen van Arriva. Indien u geen begeleiderskaart wenst, betaalt 
u voor de Voor Elkaar Pas € 6,50 per jaar.

Het reizen met OV heeft vele voordelen: 

 k De bushalte is vaak dichterbij dan u denkt. Plan uw reis gemakkelijk via 
www.arriva.nl 

 k U kunt zelf bepalen wanneer en hoe laat u reist. U hoeft u niet aan te mel-
den of te wachten op een rit. 

 k Het is gemiddeld goedkoper om met het OV te reizen, dan met 
Omnibuzz-vervoer. 

 k De Voor Elkaar Pas kan direct na ontvangst gebruikt worden.
 k Met de begeleiderskaart mag u altijd iemand gratis meenemen in het OV.

U kunt de Voor Elkaar Pas bij Omnibuzz aanvragen via onze klantenservice, tele-
foonnummer 0900 – 33 10 550.

Heeft u nog vragen over de Voor Elkaar Pas? Neem dan contact op met onze 
klantenservice, via eerdergenoemd telefoonnummer 0900 - 33 10 550 of  
viainfo@omnibuzz.nl.  Op onze website vindt u veel informatie en een overzicht 
van de meest gestelde vragen over de Voor Elkaar Pas (https://www.omnibuzz.
nl/veel-gestelde-vragen-vep).
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CONTACT

Heeft u vragen, dan kunt u bellen 
met 0900 - 33 10 550 (lokaal tarief).

Openingstijden en 
telefoonnummers Omnibuzz:
Klantenservice en Centraal 
Meldpunt Klachten  
(0900 - 33 10 550, lokaal tarief).
Van maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Ritreservering: 
(0900 - 06 99, € 0,06 per minuut).
U kunt uw ritten zeven dagen per 
week van 07.00 – 22.00 uur boeken.

U kunt met Omnibuzz reizen: 

Van maandag tot en met 
donderdag van 06.00 tot 00.00 
uur. Vrijdag en zaterdag van 
06.00 tot 00.00 uur. Op zondag en 
feestdagen van 07.00 tot 00.00 uur.

Deze nieuwsbrief is verspreid in 
een gedrukte oplage van 26.000 
exemplaren.

UITGAVE

Vormgeving: bartistiek Design
Teksten:  Pascalle Savelkoul,  
 Omnibuzz
Foto’s:  De Fotovakvrouw,  
 Arriva

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie:
www.omnibuzz.nl of stuur een 
mail naar info@omnibuzz.nl

Heeft u leuke onderwerpen of 
suggesties voor onze nieuwsbrief? 
Laat het ons weten via  
redactie@omnibuzz.nl
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