
Informatie over deur-tot-deurvervoer op afroep

Wmo-vervoer en aanvullend openbaar vervoer
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Met ingang van 1 januari 2017 verzorgt PlusOV op afroep het personen-
vervoer voor inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer,
Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. PlusOV is een gezamenlijk
initiatief van deze gemeenten. 

PlusOV biedt u vervoer 
als u geen gebruik kunt
maken van het openbaar
vervoer. Bijvoorbeeld
omdat u door een 
beperking niet met de 
gewone bus of trein 
kunt reizen. Of omdat 
u te ver van een bushalte
of NS-station af woont.

PlusOV brengt u van deur tot deur; u hoeft dus niet bij een halte te wachten.
De voertuigen rijden elke dag van de week van 6.00 uur ’s ochtends tot 1.00
uur ’s nachts.
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Hoe ver kunt u reizen?

PlusOV rekent met kilometers. U kunt naar bestemmingen reizen die op
maximaal 40 kilometer vanaf uw woning liggen. Hiervoor hanteren we 
het werkelijke aantal kilometers over de weg. Het gebied waarbinnen u 
kunt reizen is voor iedereen in de regio even groot. Op de afbeelding kunt 
u zien hoe dit werkt. 

Heeft u een Wmo-indicatie,
dan kunt u tegen het lage
Wmo-tarief reizen tot 
maximaal 20 kilometer 
vanaf uw woning. Voor de 
extra kilometers, tot 40 kilo-
meter, betaalt u een hoger
Wmo-tarief. 

Voor vervoer buiten de regio kunt u het beste een Valys-pas aanvragen via
www.valys.nl. Al voor reizen vanaf 25kilometer kan het voor u voordeliger
zijn om met Valys te reizen. Valys biedt vervoer in heel Nederland.

Uw woonadres

Schil van 20 km 
over de weg

Schil van 40 km 
over de weg

� Uw woonadres

Schil van 20 km 
over de weg
Schil van 40 km 
over de weg

Puntbestemming

Het kan zijn dat er in uw woonplaats geen ziekenhuis of NS-trein-
station is en dat deze bestemming verder weg is dan 20 kilometer. 
Zo'n bestemming noemen we een puntbestemming. U kunt naar punt-
bestemmingen reizen tegen laag Wmo-tarief. De puntbestemmingen
vindt u op www.plusov.nl. 
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Hoe werkt de vervoerspas van PlusOV?

Heeft u een Wmo-indicatie van uw gemeente, dan krijgt u een vervoerspas
van PlusOV. Op de pas staat uw eigen nummer. Met dit nummer kunt u 
de ritten reserveren. OV-chipkaarten en andere vervoersabonnementen 
zijn bij PlusOV niet geldig.

Wmo-pas
Uw gemeente bepaalt of u een Wmo-pas krijgt voor reizen met PlusOV 
(inclusief bijzonderheden en/of hulpmiddelen). Met een Wmo-pas kunt u 
goedkoper reizen dan iemand zonder zo’n pas. Na uw toewijzing krijgt u 
uw PlusOV-vervoerspas toegezonden. U betaalt hiervoor eenmalig € 8,00
paskosten (tarief 2017). PlusOV int deze kosten via een machtiging. 
Uw pasfoto staat op de pas. De chauffeur controleert bij het instappen 
of de persoon die op de pas staat, de persoon is die instapt. Hiermee 
voorkomen we fraude en misbruik door derden.

Vervoerregio Stedendriehoek
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OV-pas van PlusOV
Bent u van plan om regelmatig met PlusOV te reizen  en u heeft geen pas,
dan raden wij u aan bij PlusOV uw eigen vervoerspas aan te vragen. Met een
OV-pas van PlusOV hoeft u niet steeds uw gegevens opnieuw op te geven
en kunt u op rekening rijden. U betaalt hiervoor eenmalig € 8,00 paskosten
(tarief 2017). Bij verlies of diefstal van de pas kunt u tegen betaling een
nieuwe pas aanvragen. Voor een OV-pas van PlusOV heeft u geen pasfoto
nodig. 

Hoe betaalt u voor de ritten?
Bij PlusOV rijdt u op rekening en betaalt u maandelijks achteraf, via 
een vaste machtiging (incasso). Uiteraard alleen als u gereisd heeft 
en kosten heeft gemaakt. Via 'Mijn PlusOV' kunt u eenvoudig het 
bedrag controleren (zie ook op pagina 12). Het machtigingsformulier
ontvangt u bij het aanvragen van de pas. Betalen in het voertuig mag 
alleen als het echt niet anders kan. U moet dan wel bij het instappen 
betalen met gepast geld.
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Wat betaalt u voor PlusOV?

Voor mensen met een Wmo-pas kost reizen tot 20 kilometer vanaf het woon-
adres hetzelfde als reizen met de bus. Voor mensen zonder Wmo-pas is het
reizen duurder. Voor alle ritten betaalt u een opstaptarief. Daar komt een
bedrag per gereisde kilometer bij. PlusOV berekent dit bedrag op basis van
de kortste route over de weg, van het adres van vertrek tot aan het adres van
bestemming. U betaalt niet voor het omrijden voor andere reizigers. 
Hieronder vindt u de tarieven voor 2017.

Deze tarieven kunnen jaarlijks wijzigen. De actuele tarieven vindt u op
www.plusov.nl. Het Wmo-opstaptarief en het bedrag per gereisde kilo-
meter zijn gebaseerd op de landelijke OV-tarieven.

Soort tarief Opstaptarief Ritbijdrage  Ritbijdrage
0-20 km 20-40 km

Wmo-vervoer
Wmo-pas € 0,89 € 0,15 €1,70
Wmo kind tot 4 jaar gratis gratis gratis
Wmo kind 4 tot 12 jaar 34% korting 34% korting 34% korting 
Medisch begeleider nee nee nee
Hulphond nee nee nee
Wmo sociaal begeleider nee nee nee
Wmo sociaal begeleider
met ritbijdrage € 0,89 € 0,15 €1,70
Aanvullend openbaar vervoer (geldt alleen in Gelderland)
Geen OV-alternatief:
OV laag € 2,95 € 0,46 €1,70
Wel OV-alternatief: 
OV hoog € 5,50 € 0,86 €1,70
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Voorbeelden

U reist met een Wmo-pas
U betaalt een opstaptarief van € 0,89, plus € 0,15 per gereisde kilometer.
Dit is het tarief voor ritten tot maximaal 20 kilometer. Voor de kilometers
boven 20 kilometer betaalt u een hoger tarief van € 1,70 per kilometer. 
U kunt tot 40 kilometer reizen. 

Een voorbeeld: U woont in Zutphen aan de Coehoornsingel en u wilt naar het zieken-
huis aan de Den Elterweg. Het totale aantal kilometers over de weg is 5,4. Hiervoor
betaalt u het opstaptarief van € 0,89 plus het aantal kilometers (5,4) maal € 0,15. 
U betaalt dan (5,4 x € 0,15) + € 0,89 = € 1,70. 

Een ander voorbeeld: U woont aan de Markt in Epe en u wilt naar het Gelre zieken-
huis in Apeldoorn aan de Zuster Meyboomlaan 31. De kortste route over de weg 
bedraagt 20,9 kilometer. Omdat het ziekenhuis in Apeldoorn voor de inwoners van
Epe een puntbestemming is, betaalt u voor de hele reis het lage Wmo-tarief. Dit is
het opstaptarief van € 0,89 plus het aantal kilometers (20,9) maal € 0,15. U betaalt
dan (20,9 x € 0,15) + € 0,89 = € 4,03.

U reist met een OV-pas van PlusOV
Kunt u niet reizen met het openbaar vervoer, dan boeken wij voor u de rit en
betaalt u een opstaptarief van € 2,95 per rit plus € 0,46 per gereisde kilo-
meter. Een OV-rit begint en/of eindigt altijd in een van de Gelderse deelne-
mende gemeenten.

Een voorbeeld: U heeft een OV-pas van PlusOV, woont in Zutphen aan de Coehoorn-
singel en u wilt naar het ziekenhuis aan de Den Elterweg. Stel dat er geen alternatief
is met het gewone openbaar vervoer. Het opstarttarief is € 2,95 plus het totale aantal
kilometers (5,4) maal € 0,46. U betaalt dan (5,4 x € 0,46) + € 2,95 = € 5,43. 
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OV-advies
Reserveert u bij PlusOV telefonisch een rit terwijl u geen Wmo-pas heeft, dan
controleert PlusOV of het openbaar vervoer voor uw rit een alternatief is. 
Als dit zo is, dan krijgt u een OV-advies. Als u er dan toch voor kiest de rit
met PlusOV te maken, kan dat alleen tegen het hogere OV-tarief. 
Meer informatie over het OV-advies vindt u op www.plusov.nl.

Vervoerregio Stedendriehoek
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Hoe reserveert u een rit?

Voor het reserveren van een rit, het aanvragen van ritten voor (grote) 
groepen of voor een algemeen reisadvies in uw regio, belt u met de
reserveringslijn. Het nummer en de openingstijden vindt u op de 
achterkant van deze brochure. Op pagina 14 leest u hoe u vaste ritten 
reserveert en annuleert.

Wat wil de telefoniste van u weten? 
• Uw naam en pasnummer (als u een PlusOV-vervoerspas heeft).
• Vertrek- en bestemmingsadres (met uw huisnummer en postcode).
• De gewenste vertrek- of aankomsttijd.
• Het aantal passagiers dat met u meereist, inclusief begeleider, 

kinderen of hulphond.
• Hulpmiddelen of overige bagage.
• Uw telefoonnummer voor de terugbelservice. 
• De gegevens van de retourrit (indien van toepassing). 
De telefoniste herhaalt de ritgegevens en vertelt u wat de rit kost. 

U kunt de rit reserveren voor elk gewenst tijdstip, bijvoorbeeld om 10.10uur 
of 10.40 uur, dus niet alleen op hele of halve uren. De laatste reis van de dag
mag starten om 1.00 uur ’s nachts, met een rijtijd van maximaal één uur.
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Reserveer op tijd 
U moet uw rit minimaal 1 uur voor de gewenste vertrektijd reserveren. 
Eerder reserveren mag natuurlijk altijd. Ritten van meer dan 20 kilometer
moet u minimaal 4 uur van tevoren boeken. 

Reist u tussen 6.00 uur en 8.00 uur ‘s morgens, dan moet u de rit een dag
daarvoor vóór 22.00 uur reserveren. Vaste ritten worden maximaal voor 
het lopende kalenderjaar geboekt. Meer daarover leest u op pagina 14.

Zekerheid over uw aankomsttijd 
U kunt gebruik maken van een extra service: de prioriteitsrit. Wanneer u
deze reserveert (voor een bruiloft, een uitvaart of een aansluiting op een
bus of trein), zorgt PlusOV dat u beslist niet later dan de afgesproken tijd
wordt afgezet. U wordt maximaal 20 minuten voor de gewenste aankomst-
tijd op uw bestemming afgezet. 

U kunt ook andere ritten boeken met een uiterlijke aankomsttijd. De kans
bestaat wel dat u meer dan 20minuten voor de gewenste aankomsttijd 
aankomt, als u niet samen reist met andere reizigers. 

Prioriteitsritten tot 20 kilometer en ritten op aankomsttijd moet u minstens
2 uur voor de gewenste aankomsttijd bij PlusOV reserveren. De telefoniste
kan u vertellen hoe laat u wordt opgehaald om op tijd aan te komen.

Vervoerregio Stedendriehoek
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Groepsvervoer
Reist u met 8 of meer personen (inclusief uzelf), dan moet u een rit 
minstens 24 uur van tevoren reserveren. U reist dan gezamenlijk van 
één opstapadres naar één bestemmingsadres. Kinderen tot  4 jaar reizen,
onder begeleiding van een betalende reiziger van 18 jaar of ouder, gratis
met PlusOV. U mag maximaal 2 kinderen tot 4 jaar meenemen.

Terugbelservice
Heeft u bij het reserveren van uw rit aangegeven dat u gebruik wilt
maken van de terugbelservice? Dan krijgt u tussen de 5 en 12 minuten
voordat PlusOV bij u voorrijdt een telefoontje. U kunt zich dan klaar-
maken voor vertrek. U krijgt ook een telefoontje als de vervoerder te
vroeg of te laat is, of als de chauffeur u niet kan vinden. 

Als de terugbelservice u heeft gebeld, wacht de chauffeur nog maximaal
2 minuten, nadat hij bij u heeft aangebeld. Als u geen gebruik maakt van
de terugbelservice, dan wacht de chauffeur maximaal 4 minuten nadat
hij bij u heeft aangebeld. 

Mobiele nummers 
Als u een mobiele telefoon heeft, ontvangen we graag ook uw 06-num-
mer. Zo kunnen we u terugbellen als u onderweg bent of als u van een
ander adres wilt vertrekken dan uw woonadres. U kunt uw 06-nummer
telefonisch aan PlusOV doorgeven bij het reserveren van uw rit.
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Mijn PlusOV
Op www.plusov.nl kunt u via de 
button ‘Mijn PlusOV’ een rit 
boeken of afzeggen. Ook kunt 
u uw gemaakte ritten inzien en 
hiermee de afschrijving van uw 
maandelijkse ritkosten controleren.
Dit kan via de computer en via uw
smartphone. 

Inlog aanvragen
• U gaat op www.plusov naar 

‘Inlog aanvragen’.
• U vult uw persoonlijke gegevens in met een e-mailadres dat u nog niet

eerder bij PlusOV voor een inlog heeft opgegeven.
• Binnen enkele dagen ontvangt u op dit e-mailadres uw inloggegevens 

en heeft u toegang tot ‘Mijn PlusOV’.

Vervoerregio Stedendriehoek

24 uur bereikbaar
U kunt ook via de website een rit reserveren, of een reeks van ritten 
reserveren op een vaste dag en een vast tijdstip. Dit kan via ‘Mijn PlusOV’
op www.plusov.nl. Dat kan natuurlijk dag en nacht. U moet wel eerst een
account aanmaken (zie kader).
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Samen reizen
Met PlusOV reist u vaak samen met andere reizigers. Een rit met medereizigers
duurt meestal wat langer dan wanneer u alleen of met een taxi rechtstreeks
zou reizen. Daar staat tegenover dat u met PlusOV tegen een gunstig tarief
reist. 

Hulphond
Een hulphond is een hond die de 
reiziger hulp biedt vanwege een 
beperking. Deze mag altijd gratis 
mee. De hond moet wel als 
hulphond herkenbaar zijn. 

Huisdieren
Huisdieren mogen alleen mee
als ze in een reismandje of tas op 
schoot worden vervoerd. Houdt u 
er rekening mee dat u meereizende 
huisdieren altijd vooraf moet 
aanmelden bij het reserveren 
van een rit.
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Hoe reserveert en annuleert u vaste ritten?

Reserveren van vaste ritten 
Maakt u vaak dezelfde rit, op bijvoorbeeld dezelfde dag van de week en 
op hetzelfde tijdstip en heeft u een Wmo-pas? Dan kunt u bij PlusOV voor
het lopende kalenderjaar vooruit reserveren. Dit kan telefonisch of via
www.plusov.nl. Vaste ritten kunt u alleen reserveren als u uw telefoon-
nummer doorgeeft. 

Heeft u een OV-pas van PlusOV? Dan kunt u alleen telefonisch vaste ritten
reserveren. Zie hiervoor ‘OV advies’ op pagina 8.

Annuleren van vaste ritten
Vergeet niet uw vaste ritten af te zeggen als u verhinderd bent. Bijvoorbeeld
als u op vakantie gaat. 

Ritten tijdens feestdagen
Op feestdagen worden vaste ritten niet uitgevoerd. Feestdagen zijn:
Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, 
Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag. 
Wilt u reizen tijdens een feestdag, dan verzoeken u uw rit enige 
dagen vóór de feestdag te reserveren. Zo weet u zeker dat u op 
het gewenste tijdstip kunt reizen. 
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Waar houdt u rekening mee bij vertrek?

Vertrekt u vanuit een gebouw met een centrale hoofdingang, bijvoorbeeld
een flat, recreatiepark of een woonzorgcentrum, dan haalt de chauffeur 
u bij de hoofdingang op. Bij een recreatiepark kan dit de slagboom zijn. 
De telefonist(e) spreekt met u af waar u wordt opgehaald.

Aangepast vervoer (bijzondere service)
PlusOV is gespecialiseerd in aangepast vervoer en biedt een aantal 
oplossingen op maat voor uw reis. Uw gemeente bepaalt welke oplossing
voor u beschikbaar is. Dit kan zijn: medische begeleiding, sociale begeleiding,
kamer-tot-kamervervoer, individueel of gezinsvervoer. Deze oplossingen
zijn niet beschikbaar voor OV-reizigers. 

Behalve uw gewone bagage, kunt u gratis de volgende hulpmiddelen 
meenemen:
• (duw)rolstoel;
• elektrische rolstoel;
• opvouwbare rolstoel;
• rollator;
• scootmobiel;
• aankoppel-handbike;
• opvouwbare loopfiets  of rolstoel.

OV-begeleiderskaart
Heeft u een OV-begeleiderskaart, dan reist uw begeleider gratis mee.
In dat geval reist u niet als Wmo-reiziger, maar als OV-reiziger. U betaalt
dan dus het OV-tarief. Meer informatie over de OV-begeleiderskaart vindt 
u op www.ov-begeleiderskaart.nl. 
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Reizen met scootmobiel
of opvouwbare rolstoel

Voor reizen met een scootmobiel of
opvouwbare rolstoel gelden een paar
regels. Om veiligheidsredenen mag 
alleen de chauffeur de scootmobiel 
in het voertuig plaatsen. Dit betekent
dat de reiziger op eigen kracht moet
kunnen instappen. 

Gebruikers van opvouwbare 
rolstoelen moeten uit veiligheids-
overwegingen op een zitplaats 
plaatsnemen.

Inwoners van Deventer en Zutphen mogen de scootmobiel niet 
meenemen met PlusOV, tenzij de eindbestemming buiten de 
gemeente ligt.
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Heeft u klachten of suggesties?

Graag vernemen wij uw ervaringen met PlusOV. U kunt uw mening of 
suggesties telefonisch of via de website doorgeven aan PlusOV. 
Onze contactgegevens vindt u op de achterkant van deze brochure. 

Klacht indienen
Klachten ontvangt PlusOV bij voorkeur via de website. Op www.plusov.nl
vindt u ons klachtenformulier (onder ‘Klacht melden’). 

Soorten klachten 
Wanneer u een klacht heeft over een rit, dan horen wij dit graag binnen 
3 weken na de rit van u. Uw klacht wordt onderzocht. Dit gebeurt onder 
andere door navraag te doen bij de vervoerder die u heeft vervoerd. 
U ontvangt van PlusOV binnen 10 werkdagen een reactie op uw klacht. 

Voor een goede afhandeling van eventuele klachten en voor kwaliteits-
doeleinden worden uw gesprekken met PlusOV opgenomen. 
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Wilt u meer informatie? 

U kunt op werkdagen van 9.00-17.00 uur terecht voor algemene inlichtingen
over PlusOV. U kunt bijvoorbeeld telefonisch een nieuwe  PlusOV-vervoers-
pas bestellen (bij verlies of diefstal van uw huidige pas). Ook kunt u terecht
voor informatie over de tarieven of het aanvragen van een machtigings-
formulier.

Vervoerregio Stedendriehoek
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Spelregels in het kort 

• PlusOV rijdt elke dag  van 6.00 uur ’s ochtends tot 1.00 uur ’s nachts. 

• U boekt uw rit (tot 20 kilometer) door minimaal één uur voor vertrek met
PlusOV te bellen. U kunt ook op www.plusov.nl uw rit boeken via 
‘Mijn PlusOV’. 

• U boekt uw prioriteitsrit naar een bruiloft, uitvaart of OV-aansluiting
minstens  2 uur voor de gewenste aankomsttijd.

• De telefoniste vertelt u vooraf wat de rit kost. 

• U reist bij voorkeur op rekening en geeft hiervoor een machtiging af voor
maandelijkse incasso van uw vervoerskosten. 

• Het voertuig mag maximaal 15minuten eerder of later dan het afgesproken
tijdstip bij u voor de deur staan. 

• Bij aankomst van het voertuig bent u klaar voor vertrek. De chauffeur
blijft ten minste 2 minuten op u wachten, nadat hij heeft aangebeld. 

• Bij een korte rit van maximaal 8 kilometer kan uw reistijd 15 minuten 
langer worden dan de rechtstreekse reistijd. Bij een rit van meer dan 
8 kilometer, is de omrijtijd maximaal 30 minuten. 

• Wilt u een rit reserveren van meer dan 20 kilometer, dan betaalt u vanaf
de 20e kilometer een hoger tarief per kilometer. Deze rit moet u minimaal 
4 uur van tevoren reserveren. 

• Als u in een groep met 8 of meer personen tegelijk wilt reizen, moet u 
de rit 24 uur van tevoren reserveren. U reist dan gezamenlijk van één 
vertrekadres naar één bestemming.



Contact

Uitgave: december 2016

Rit reserveren: 088-758 76 54
(lokaal tarief, dagelijks van 6.30-24.00 uur)
(zie ook pagina 7 van deze brochure)

Informatie: 088-758 76 54
(lokaal tarief, dagelijks van 9.00-17.00 uur)

Klachtenlijn: 088-758 76 66 (ma-vr 13.00-17.00 uur)

Website: www.plusov.nl
Email: info@plusov.nl
Postadres: Postbus 44, 7240 AA Lochem

PlusOV is onderdeel van Vervoercentrale Stedendriehoek, een samen-
werkingsverband van 9 gemeenten. PlusOV verzorgt ook aanvullend
openbaar vervoer voor de provincie Gelderland.
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