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Datum: 27 januari 2014 

Onderwerp: Regiotaxi Utrecht vanaf 1 februari 2014 

 

 

Geachte…. 

 

Vanaf 1 februari 2014 zorgen twee nieuwe taxibedrijven voor het vervoer van Regiotaxi Utrecht. Dit is het 

gevolg van een wettelijke aanbesteding van de contracten voor Regiotaxi Utrecht. Voor u als pashouder van 

Regiotaxi Utrecht betekent dit dat er een aantal dingen verandert. Ook gelden vanaf 1 februari 2014 nieuwe 

tarieven. Over alle wijzigingen informeren wij u in deze brief.  

 

Wat niet verandert is dat u gewoon blijft reizen met Regiotaxi Utrecht en uw ritten reserveert via het 

vertrouwde telefoonnummer 088 – 00 25 400 of via de website www.regiotaxiutrecht.nl. 

 

Nieuwe vervoerders 

De nieuwe vervoerders zijn Transvision en Willemsen de Koning. Transvision rijdt in het gebied van de 

gemeenten Utrecht en Maarssen. Willemsen de Koning rijdt in het gebied van de gemeenten Bunnik, De Bilt, 

Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en Zeist. 

 

Nieuwe huisstijl en aandacht voor milieu  

De huisstijl van Regiotaxi Utrecht verandert. Dat ziet u bijvoorbeeld aan uw nieuwe pas en de nieuwe 

brochure. Maar ook de voertuigen van Regiotaxi Utrecht zien er anders uit. Door deze nieuwe huisstijl zijn 

de taxi’s goed herkenbaar voor reizigers. Een afbeelding van zo’n nieuwe taxi vindt u in de brochure. De 

voertuigen die rijden voor Regiotaxi Utrecht voldoen aan de hoogste milieunorm voor dieselvoertuigen of ze 

rijden op groen gas.  

 

Nieuwe pas 

Bij deze brief ontvangt u een nieuwe pas met een  

nieuw pasnummer. Vanaf 1 februari gebruikt u deze  

nieuwe pas voor Regiotaxi Utrecht. Uw oude pas mag  

u op 1 februari 2014 doorknippen en weggooien. 

 

Vanaf zaterdag 1 februari 2014 is uw oude pas niet  

meer geldig en onbruikbaar voor Regiotaxi Utrecht. 
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Sociaal begeleider 

Vanaf 1 februari 2014 kent Regiotaxi Utrecht de Sociaal begeleider. Een Sociaal begeleider is iemand die met 

u mee reist; dit kan een huisgenoot zijn, partner, vriend of vriendin. De Sociaal begeleider (maximaal één per 

pashouder) reist met u mee tegen betaling van hetzelfde tarief als het tarief dat door u wordt betaald.  

 

Automatische incasso 

Vanaf 1 februari 2014 is het mogelijk om via automatische incasso aan de vervoerder uw vervoerskosten 

voor Regiotaxi Utrecht te betalen. Dit is niet verplicht, u kunt ook contant in de taxi betalen. Meer uitleg 

over automatische incasso vindt u in de bijlage ‘Toelichting automatische incasso vervoerskosten Regiotaxi 

Utrecht’ bij deze brief. 

 

Klachtenmeldpunt 

Vanaf 1 februari 2014 kunt u met uw klachten over Regiotaxi Utrecht terecht bij een onafhankelijk 

klachtenmeldpunt. Het klachtenmeldpunt zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plek (vervoerder of 

regiecentrale) terecht komt om te worden beantwoord. Het meldpunt is bereikbaar via telefoonnummer 

088 – 00 25 488 of via de website www.regiotaxiutrecht.nl/klachtenmeldpunt.  

 

Andere belangrijke veranderingen vanaf 1 februari 2014: 

 Nieuwe tarieven (zie het tarievenoverzicht) 

 Langere openingstijden op vrijdag en zaterdag 

 Mogelijkheid van boeken prioriteitsritten 

 Reserveren van ritten via internet 

 Invoering indicatie medisch begeleider 

 Sportrolstoel mag mee 

 

In de nieuwe brochure van Regiotaxi Utrecht en op de vernieuwde website kunt u alle informatie over 

Regiotaxi Utrecht nog eens nalezen. 

 

Wij hopen dat u met plezier van de vernieuwde Regiotaxi Utrecht gebruik zal maken. Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met de regiecentrale van Regiotaxi Utrecht op telefoonnummer 088 – 00 25 400. 

 

Met vriendelijke groet, 

Regiotaxi Utrecht 

 

 

 

H.L.M. Heesmans  

Afdelingsmanager Openbaar Vervoer & Mobiliteit 

Bestuur Regio Utrecht 

 

Bij deze brief ontvangt u van ons: 

1. Uw nieuwe pas van Regiotaxi Utrecht 

2. Nieuwe brochure van Regiotaxi Utrecht 

3. Toelichting automatische incasso vervoerskosten Regiotaxi Utrecht 

4. Machtigingsformulier automatische incasso 

5. Retourenvelop voor machtigingsformulier automatische incasso 


