Download
de OV flex app en
bestel jouw rit!

Bravoflex Eindhoven
Jouw rit op bestelling in heel Eindhoven,
Veldhoven, Aalst en Waalre
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bravoflex.info

Handig! Ook iets voor jou?
Bravoflex is de nieuwe vervoerservice in Eindhoven, Veldhoven,

Aalst en Waalre die je zonder vaste route van halte naar halte brengt.
Welke haltes? Dat bepaal jij.

Reizen zonder dienstregeling

Met Bravoflex kies jij waar je opstapt én weer uitstapt. Je hoeft niet meer op een
vaste tijd bij een halte te staan of steeds over te stappen om bij die ene halte uit
te komen. Bravoflex brengt je er in één keer. Jij bepaalt, wij rijden.

Hoe het werkt?

Bestel eenvoudig je rit via onze OV flex app of via ovflex.nl en bepaal je vertreken aankomsthalte. En natuurlijk hoe laat je wil vertrekken of aankomen. Je ziet
dan direct hoe laat we je ophalen en wie de chauffeur is.

Wanneer rijdt Bravoflex Eindhoven?

Bravoflex Eindhoven rijdt 7 dagen per week, ook in de avonduren:
•	Maandag t/m vrijdag: 07.00 tot 21.30 uur
•	Zaterdag en zondag: 09.00 tot 21.30 uur

Wat kost een rit?

Je betaalt op basis van de reisafstand. Een korte rit kost dus minder dan een
lange rit. Je betaalt nooit meer dan het maximumtarief van € 7,-. Plus dat je
helemaal zelf kiest hoe je betaalt: met je OV-chipkaart, pinpas of creditcard.
Reizigers van 65 jaar en ouder reizen met 34% leeftijdskorting.

In welk gebied rijdt Bravoflex Eindhoven?

Er is altijd wel een halte bij jou in de buurt. Check de exacte
locaties van de opstapplaatsen in de OV flex app of op ovflex.nl.
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Reis nu in vrijwel heel Eindhoven flexibel
en snel met Bravoflex!
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De ideale combinatie

Bravoflex is dé perfecte aanvulling op het openbaar vervoer.

Het resultaat: een flexibele vervoersdienst waarmee je comfortabel,
duurzaam en op ieder moment reist. Jij bepaalt, wij rijden.

Helmond

Nog even de voordelen op een rij:

• Reis flexibel zonder overstap of vaste dienstregeling
• Kies zelf wanneer je reist en waar je opstapt
• Makkelijk een rit bestellen: direct reizen of een rit alvast
inplannen (tot 14 dagen vooruitboeken)
• Het hele jaar door, 7 dagen per week
•	Je hebt altijd een zitplaats. En ruimte voor een rolstoel,
rollator of kinderwagen.

Jouw rit op bestelling! Graag tot ziens bij Bravoflex.

bravoflex.info

