
bravoflex.info/roosendaal

Nieuw: Bravoflex 
Roosendaal 
Jouw flexibele rit in de avond 

€ 1,50 
per rit



Reizen met Bravoflex 
Bravoflex Roosendaal rijdt met de buslijnen 832 en 833 van station Roosendaal 
naar de wijken Tolberg, Weihoek, Kroeven, Langdonk en Kortendijk. Elke dag 
tussen 21.40 uur en  00.10 uur. Deze twee buslijnen vertrekken op vaste tijden 
vanaf het station. Wil je vanaf een andere halte vertrekken dan het station? Bestel 
dan eenvoudig je rit online of telefonisch. 

Online reserveren doe je zo:
• Ga naar bravoflex.info/roosendaal of reserveer telefonisch via 0800 - 0232 545 
• Plan zelf je rit: kies een buslijn, kies je instaphalte en eindhalte
•  Bepaal zelf hoe je betaalt: direct online met iDEAL of met je pinpas of  

OV-chipkaart bij de chauffeur
• Ontvang een bevestiging van je gekozen tijd en haltes 
•  Online gereserveerd? Dan kan je de bus online volgen en weet je hoe laat  

je wordt opgehaald. Zo hoef je niet onnodig te wachten bij de halte.

Wanneer rijdt Bravoflex Roosendaal?
Bravoflex Roosendaal rijdt 7 dagen per week, het hele jaar door:
• Op maandag t/m zondag: van 21.40 tot 0.10 uur
•  Op feestdagen: van 21.40 tot 0.10 uur (op oudejaarsavond rijdt Bravoflex 

Roosendaal niet)

Bravoflex is jouw rit op bestelling in Roosendaal. Deze extra 
vervoerservice rijdt in de avonduren, na de dienstregeling van de 
stads- en buurtbussen. 

Dat is handig!
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Wat kost het?
Voor Bravoflex betaal je € 1,50 per persoon per rit op een buslijn (832 of 833).  
Je betaalt direct online of bij de chauffeur met je OV-chipkaart of pinpas.  
Behalve als je Brabant Altijd Vrij, een Brabant Jeugdabonnement of een Studenten 
OV (vrij reizen periode) hebt. Dan geldt je OV-abonnement.  

Waar zijn de haltes?
Bravoflex rijdt de route van de buslijnen 832 en 833. Stap reserveringsvrij op bij 
station Roosendaal of kies voor een rit op bestelling. Bekijk de haltes hier:  

Van: Statio
n 

Roosendaal

Naar: Halte
 X
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2:00



Helmond

Bravoflex combineert het beste van de taxi en het openbaar 
vervoer. Het resultaat is een flexibele vervoersdienst waarmee 
je comfortabel en duurzaam van halte naar halte reist.

De optimale combinatie

Nog even de voordelen op een rij: 
•  Een extra vervoerservice voor in de avonduren,  

dus na de reguliere busdienstregelig
• Het hele jaar door, 7 dagen per week
• Jij bepaalt wanneer je reist
• Stap zonder reservering op bij station Roosendaal
• Of reserveer jouw rit vanaf een halte naar keuze
• Directe verbindingen zonder overstap
• De chauffeur kiest de snelste route naar jouw bestemming
• Een rit bestel en volg je eenvoudig online
• Ruimte voor een rolstoel, rollator of kinderwagen

Jouw rit op bestelling! Graag tot ziens bij Bravoflex.

bravoflex.info/roosendaal


