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Nieuw: Bravoflex 
Jouw rit op bestelling in en om de  
gemeente Moerdijk, ‘s avonds en  
in het weekend

€ 3,50 
per rit



Reizen met Bravoflex
Je reist gemakkelijk van halte naar halte, zonder overstap. Het is een nieuwe vorm 
van openbaar vervoer, zonder vaste route of dienstregeling. Dus enorm flexibel. 
Je reserveert via de handige app of telefonisch en bepaalt zelf hoe laat en bij welke 
halte je wordt opgehaald. 

Zo werkt het
•  Download de gratis OV flex-app in de Google Play Store of App Store  

of bel 088 - 0761 977 (lokaal tarief of gebruikelijke belkosten)
• Plan zelf je rit, kies de instaphalte en eindhalte 
• Bepaal zelf hoe je betaalt: direct via de app of met je pinpas bij de chauffeur
• Bekijk in de app hoe laat je wordt opgehaald
• Beoordeel de rit na afloop in de app

Wanneer rijdt Bravoflex in Moerdijk?
• Op maandag t/m vrijdag van 19.00 - 0.00 uur
• Op zaterdag en zondag: 9.00 - 0.00 uur
• Op feestdagen van 9.00 - 0.00 uur (oudejaarsavond tot 20.00 uur)

Wat kost het?
Voor Bravoflex betaal je € 3,50 per persoon per rit. Altijd. Voor elke rit binnen de 
gemeente Moerdijk. Je betaalt direct via de app of bij de chauffeur met je pinpas.

Bravoflex is jouw rit op bestelling in en om de gemeente Moerdijk. 
Deze aanvullende vervoerservice bestel je gewoon wanneer het 
jou uitkomt, ’s avonds en in het weekend. 

Dat is handig!



Waar zijn de haltes?
Bravoflex rijdt tussen bushaltes, treinstations en OV-knooppunten 
in en om de gemeente Moerdijk. Jij kiest welke. Reis vanaf de OV-
knooppunten eenvoudig verder met de trein of bus.
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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. Wel zo gemakkelijk!

De optimale combinatie

Nog even de voordelen op een rij: 
•  Een extra vervoerservice voor ‘s avonds, in het  

weekend en op feestdagen 
• Reis flexibel buiten de reguliere busdienstregeling
• Het hele jaar door, 7 dagen per week
• Kies zelf wanneer je reist, zonder vaste route
•  Perfecte aansluiting op buslijnen en OV-knooppunten 

buiten de gemeente Moerdijk
• Makkelijk een rit bestellen tot een uur voor vertrek
• € 3,50 per rit, lekker duidelijk! 
• Rolstoelvriendelijk
 
Jouw rit op bestelling! Graag tot ziens bij Bravoflex.
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