
Nieuw:
Bravofl ex
Jouw rit op bestelling in Eindhoven-Zuid, 
Veldhoven, Aalst en Waalre

Vanaf
9 december

Download de gratis app en bestel maar! 
bravo� ex.info



Bravoflex is jouw rit op bestelling in Eindhoven-Zuid, Veldhoven, Aalst 
en Waalre. Bravoflex is de handige extra vervoersservice van Bravo.

Dat is handig!

Wat is Bravoflex?
Gemakkelijk reizen van halte naar halte, zonder overstap. Dat is Bravoflex, een nieuwe vorm van 
openbaar vervoer. En omdat Bravoflex geen vaste route of dienstregeling heeft, is het enorm flexibel. 
Via de handige app of boekingswebsite reserveer je een zitplaats. Je bepaalt zelf hoe laat en bij welke 
halte je wordt opgehaald. 

Voordelen Bravoflex
•  Directe verbindingen zonder overstap 
• Bestellen is gemakkelijk
• Bepaal zelf wanneer je reist
• Snel op je bestemming
• Gegarandeerd een zitplaats
• Rolstoelvriendelijk vervoer
• Geen parkeerkosten

Op een rijtje
•  Plan zelf je rit van A naar B in Eindhoven-Zuid, 

Veldhoven, Aalst en Waalre
•  Bepaal zelf hoe je betaalt: OV-chipkaart, 

pinpas of creditcard
•  Bekijk wie jouw chauffeur is en hoe laat je 

wordt opgehaald
•  Beoordeel de rit na afloop

Wanneer rijdt Bravoflex?
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 21.30 uur
Zaterdag en zondag: 9.00 - 21.30 uur 

Wat kost een rit met Bravoflex? 
Je betaalt op basis van reisafstand. Bravoflex kent 
een maximumtarief van €7,-.

Bijvoorbeeld: Je reist van Parktheater Eindhoven 
naar City Centrum in Veldhoven met Bravoflex.
De afstand is 8,4 kilometer. Je reiskosten bedragen 
€ 5,91. Namelijk € 2,40 basistarief en
vervolgens € 0,42 per kilometer (€ 0,42 x 8,4 km).
 
Let op: prijzen kunnen afrondingsverschillen hebben. 

Alle genoemde tarieven zijn volgens prijspeil 2019.

Ontdek het gemak van Bravoflex
OV flex-app: Download de app in de Google Play 
Store of de App Store.
Website: Bestel je rit via ovflex.nl/booking. 
Let op! De website is alleen beschikbaar via 
Google Chrome.

Wil jij meer weten over Bravoflex? 
Ga naar www.bravoflex.info


