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Goed nieuws voor  
de reizigers in de 
gemeente Helmond



Geen vaste routes, dus echt flexibel 
Met de handige app bepaalt u zelf van welke  
halte naar welke halte en op welke tijd u wilt reizen. 
De app geeft aan welk voertuig u oppikt en telt af 
hoe lang het nog duurt. Geen dienstregeling,  
geen uitzoekwerk, geen overstap, geen gedoe. 

Bravo flex-voertuigen zijn niet gebonden aan  
vaste routes, alleen aan vertrek- en aankomst-
haltes. Ze rijden kriskras door de stad met maar 
één doel: de reiziger veilig en op tijd naar de 
bestemming brengen. Daarvoor wordt iedere  
5 seconden de slimste route berekend. 

Efficiënt en persoonlijk
Anders dan bij een taxi reserveert de reiziger  
geen voertuig, maar een zitplaats. Tijdens de rit 
kunnen andere reizigers in- en uitstappen.  
Een slim algoritme combineert de routes van 
verschillende reizigers. Het kan dus zijn dat Bravo 
flex soms een blokje omrijdt om iemand op te 
pikken. Maar dat doen we alleen als we kunnen 
garanderen dat iedereen op tijd komt. Dus, reizen 
zonder stress en zonder overstappen. Bravo flex 
gebruikt de nieuwste online techniek, maar wil 
graag persoonlijk contact tussen mensen 
stimuleren. Reizigers delen waar mogelijk ritten en 
via de app heeft men contact met de chauffeur. 

Niet meer wachten op de bus die één of twee keer per uur komt,  
maar via een app of per telefoon zelf vervoer regelen. Van halte tot 
halte wanneer het jou uitkomt. Zonder parkeerproblemen naar het 
station, of naar je bestemming. De inwoners van de gemeente 
Helmond krijgen een nieuwe en flexibele vervoerservice: Bravo flex.

Nieuw én flexibel!
Waar en wanneer?
Bravo flex rijdt van halte naar halte. Dat betekent dat binnen de gehele gemeente 
Helmond gereisd kan worden, ook waar nu geen OV is, zoals Helmond-West, Dierdonk 
en BZOB. Waar nodig plaatsen we nieuwe Bravo flex-haltes.

Wat kost het?
Bravo flex hanteert een vast tarief per persoon 
per rit. Altijd. Waar, hoe lang en wanneer men 
reist maakt niet uit. Zo zijn er achteraf nooit 
verrassingen. Het tarief voor Bravo flex is € 3,-.
Bovendien krijgen 65-plussers ook nog eens 
automatisch 34% leeftijdskorting wanneer zij 
met de OV-chipkaart reizen. Betalen kan via de 
app met iDeal, Paypal of automatische incasso. 
Maar natuurlijk ook gewoon bij de chauffeur met 
de OV-chipkaart of PIN.
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Bravo flex combineert het beste van taxi en regulier OV 
tot een nieuwe en flexibele vervoersdienst. We gebruiken 
de nieuwste techniek en rijden met een aantrekkelijk en 
modern wagenpark. 

De optimale combinatie

Nog even de voordelen op een rij: 
•  Reserveren, betalen en op de hoogte blijven via de app
•  Altijd de beste route door het slimme algoritme
•  Delen van de rit als het kan
•  Gegarandeerde aankomsttijden
•  Vast tarief
•  Rolstoelvriendelijk
•  Eenvoudig inzicht uw ritgeschiedenis
•  Rit en chauffeur beoordelen
•  Slimme techniek en persoonlijk contact

We kijken ernaar uit om deze nieuwe en innovatieve dienst te starten 
in de gemeente Helmond om zo invulling te geven aan de behoeften 
van moderne reizigers en de mobiliteitsambitie van de regio. 


