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Breng flex combineert het beste van taxi en regulier OV tot een  

nieuwe en slimme vervoersdienst. We gebruiken de nieuwste  

techniek en rijden met een modern en duurzaam wagenpark.

Wat kost het?
Elke rit kost € 3,50. Hoe lang de reis ook duurt.

Zo zijn er achteraf nooit verrassingen. Betalen kan  

via de app met automatische incasso of creditcard.  

Maar natuurlijk ook gewoon bij de chauffeur met  

OV-chipkaart of PIN. 

De optimale combinatie We hebben iets 
nieuws voor de 
moderne reiziger!
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Geen vaste routes, dus echt flexibel 
Via een handige app vraag je een rit aan. Je geeft aan van 

welke halte je opgehaald wil worden en naar welke halte  

je toe moet. 

Geen dienstregeling, geen uitzoekwerk, geen overstap,  

geen gedoe. Breng flex rijdt kriskras door de stad van  

en naar de halte die jij bepaalt. Daarvoor wordt iedere  

5 seconden de slimste route berekend.

Efficiënt en op tijd
Anders dan bij een taxi reserveer je geen voertuig, maar een 

zitplaats. Er kunnen ook andere reizigers in- en uitstappen.  

Een slim algoritme berekent wat de slimste planning is. Het kan 

dus zijn dat Breng flex soms een blokje omrijdt om iemand op te 

pikken. Maar dat doen we alleen als we kunnen garanderen dat 

iedereen op tijd komt. We streven ernaar om 95% van alle 

mensen binnen een uur op hun bestemming te laten aan komen. 

Dat betekent dus reizen zonder stress en zonder overstappen.

Nooit meer wachten op de bus die op vaste  

tijden komt. Niet meer afhankelijk van vaste 

routes. Zonder parkeerproblemen naar je 

bestemming. Dat kan! Want reizigers in Arnhem 

en Nijmegen krijgen iets nieuws: Breng flex,  

jouw slimme rit op bestelling. 

Slim  
én flexibel!

Waar en wanneer?
Breng flex rijdt in het eerste jaar alleen nog in 2 gebieden: Arnhem-Velp-Roozendaal en Nijmegen-Berg en Dal-Wijchen- 

Oosterhout. Maar we breiden Breng flex op termijn graag uit naar de rest van de regio. Breng flex rijdt op dezelfde tijden als het 

gewone OV: maandag t/m vrijdag van 6.30 tot 24.00 uur, zaterdag van 8.00 tot 24.00 uur en zondag van 9.00 tot 24.00 uur.

Waarom wil je mee?

• Directe verbindingen zonder overstap

• Eenvoudig bestellen zonder uitzoekwerk

• Zelf bepalen wanneer je reist

• Gegarandeerd een zitplaats

• Vaste prijs zonder verrassingen

• Voortdurend inzicht in je aankomsttijd

• Rolstoelvriendelijk vervoer

• Altijd de slimste route

Download de app!
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