
Treinen vanaf station Tilburg, Tilburg 
Universiteit en Tilburg Reeshof
Voor iedereen
Dagelijks rijden er treinen in de richting 
van onder andere: Breda, Eindhoven, 
‘s-Hertogenbosch en Nijmegen
OV-chipkaart, NS app of kaartje uit de 
automaat (€ 1,- extra)
www.ns.nl of de NS app | www.9292.nl 
of de 9292 app
Telefoon: 0900 92 92 (€ 0,90 per minuut)

REGIOVERVOER MIDDEN-BRABANT TAXIVERVOER VALYS

VERVOER IN DE  
GEMEENTE TILBURG
In deze folder vindt u  
de vervoersmogelijkheden die er zijn in de 
gemeente Tilburg. Ook als u zelf niet kunt 
rijden of begeleiding nodig heeft bij vervoer 
zijn er verschillende mogelijkheden om er op 
uit te gaan. Door gebruik te maken van deze 
mogelijkheden kunt u bijvoorbeeld bij iemand 
op de koffie gaan, naar die leuke winkel of 
naar de bibliotheek
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BUS

Stadsbussen, buurtbussen en 
streekbussen van Bravo
Voor iedereen
Bussen rijden dagelijks naar verschillen 
plaatsen binnen en buiten Tilburg
Kaartje kopen bij de chauffeur (pinnen) 
of check in met OV-chipkaart of bankpas
www.bravo.info | www.9292.nl  
of de 9292 app.
Telefoon: 0800 02 32 545 | 0900 92 92  
(€ 0,90 per minuut)
Arriva OV Servicepunt (loket)  
bij centraal station
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Taxivervoer van deur tot deur binnen de 
regio. U reserveert vooraf. Soms zit u 
samen met andere reizigers in de taxi
Voor iedereen.  
Mensen met een Wmo-pas krijgen 
korting. De gemeente beslist of u  
een Wmo-pas krijgt
Regiovervoer Midden-Brabant rijdt in 
gemeente Waalwijk, Dongen, Loon op 
Zand, Gilze en Rijen, Tilburg, Oisterwijk, 
Goirle en Hilvarenbeek.  
Het gehele jaar van 6.00 uur ‘s 
ochtends tot 1.00 uur ‘s nachts, behalve 
Kerstavond, 31 december en 1 januari
Kosten hangen af van de afstand. 
Betaling met pin of bankafschrijving
www.regiovervoermiddenbrabant.nl 
Telefoon: 0900 77 55 862

Taxivervoer voor uitstapjes en (familie)
bezoek buiten de regio waar u woont. 
Ook rolstoelvervoer
Voor mensen die niet zelf kunnen reizen 
en in het bezit zijn van een Valys-pas. 
De Valys-pas kunt u aanvragen bij Valys
Van deur tot deur, verder dan 25 
kilometer van uw woonadres
€ 0,20 per kilometer binnen een jaarlijks 
toegekend Persoonlijk Kilometerbudget. 
Daarna € 1,35 per kilometer.  
Betaling gaat via bankafschrijving.  
Eén begeleider mag gratis mee
www.valys.nl | Telefoon: 0900 96 30

Met een persoonlijke OV-chipkaart krijgen reizigers 
van 65 jaar en ouder automatisch 34% korting

Uitgave december 2022 
Informeer voor geldige tijden en prijzen bij  
de genoemde telefoonnummers of websites

http://www.ns.nl
https://9292.nl/
http://www.bravo.info
https://9292.nl/
https://regiovervoermiddenbrabant.nl/
http://www.valys.nl


Vervoerservice waarbij vrijwillige 
chauffeurs minder mobiele mensen  
uit hun woonplaats vervoeren.  
De chauffeurs gebruiken hiervoor  
hun eigen auto
Voor minder mobiele mensen  
uit de gemeente Tilburg
Van deur tot deur. Reserveer  
minimaal 2 dagen van tevoren
€ 0,35 per kilometer plus eventuele 
parkeerkosten, contant betalen
Telefoon: 013 762 06 40  
op maandag t/m vrijdag  
van 09.00 - 12.00 uur

Begeleid vervoer waarbij u hulp krijgt 
van een vrijwilliger. Tijdens de ritten 
ontmoet u andere mensen
Zelfstandig wonende senioren uit 
Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout 
en Biezenmortel
Boodschappen doen en verschillende 
uitstapjes volgens programma
Prijs verschilt per activiteit
www.contourdetwern.nl/producten-en-
diensten/opstapbus
Telefoon: 013 572 83 89  
op maandag, dinsdag en donderdag 
van 09.00 - 12.00 uur

HULPCENTRALE UDENHOUT – 
BERKEL-ENSCHOT

Huurauto voor vervoer van personen 
in een rolstoel of scootmobiel en hun 
gezelschap. Met vrijwillige chauffeur 
te boeken
Voor rolstoel-, en scootmobielgebruikers
Vanaf de verhuurlocatie (Kraaivenstraat 
10 in Tilburg) naar waar u naartoe wilt. 
Dagelijks
U huurt de Zonnebloemauto voor € 45,- 
per dag. Registratiekosten zijn eenmalig 
€ 10,-. Per huurdag zijn de eerste 100 
kilometer inbegrepen. Als u meer dan 
100 kilometer per dag rijdt, betaalt u 
€ 0,20 per extra kilometer. Betalen via 
bankafschrijving. Brandstofkosten zijn 
voor eigen rekening
www.zonnebloem.nl  |  088 00 16 717

Bel het AdviesPunt 
Telefoon: 013 549 86 46  
op maandag t/m vrijdag  
van 09.00 - 17.00 uur 
Mail: Adviespunt@contourdetwern.nl

ANWB AUTOMAATJE
ZONNEBLOEMAUTO

HULP NODIG OF VRAGEN  
OVER VERVOER?
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Vrijwilligers bieden praktische hulp 
en begeleid vervoer
Inwoners van Berkel-Enschot en 
Udenhout die hulp nodig hebben
Rondom Udenhout - Berkel-Enschot  
en Biezenmortel
€ 7,50 naar Tilburg  
€ 1,50 binnen Udenhout en 
Berkel-Enschot, contant betalen 
Telefoon: 013 503 09 19  
op maandag t/m vrijdag

KONINGSOORD EXPRESS
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(Rolstoel)bus.
Bewoners Berkel-Enschot
Van huis naar winkelcentrum 
Koningsoord. Elke donderdag 
tussen 10.00 en 13.00 uur
€ 2,00 voor een enkele rit of  
€ 3,00 voor een retour 
Betaling bij de chauffeur met 
pinpas of contant
Telefoon: 013 45 55 555 
Telefoon: 06 53 76 89 78

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement N°875542

De koningsoord express rijdt 
 als proef tot maart 2023
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