
Iedere pashouder van Valys met 
standaard kilometerbudget (pkb) 
krijgt dit jaar 150 extra kilometers. 
Ze worden met terugwerkende 
kracht per 16 september automa-
tisch toegevoegd aan het reiste-
goed.

Dat heeft staatssecretaris M. van 
Rijn (VWS) besloten. Hij komt daar
mee tegemoet aan de vele Valys
reizigers die tegen de grenzen van 

het pkb aanlopen. Voor pashou
ders met een hoog pkb blijft het 
kilometerbudget gelijk.

In 2012 is het standaard pkb ver
laagd van 750 km naar 450 km per 
jaar. Sindsdien is het gebruik van 
Valys meer dan verwacht afgeno
men, waardoor er nu ruimte is voor 
deze extra kilometers. Iedereen 
met een standaard pkb kan daar
door dit jaar in feite 600 kilometer 

reizen voor € 0,20 per kilometer. 
De hoogte van het pkb in 2014 is 
nog niet bekend, deze wordt eind 
dit jaar vastgesteld. Zodra dit be
kend is, wordt u hier nader over ge
informeerd. 
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U kunt kilometers 
altijd bijkopen
Het komt tegen het eind van het 
jaar regelmatig voor dat iemand 
bijna of helemaal door zijn per
soonlijk kilometerbudget heen is. 
Vaak wordt dan gedacht dat er dan 
niet meer met Valys kan worden 
gereisd. Het tegendeel is waar. Bij 
Valys kan iedereen altijd kilome
ters bijkopen. 

Stel, u hebt nog tachtig kilometers 
over, maar u wilt een reis maken 
van bijvoorbeeld honderd kilome
ter. In dat geval kunt u twintig kilo
meters bijkopen tegen een zeer 
scherp tarief. 
Voor de tachtig overgebleven kilo
meters van uw pkb betaalt u het 
reguliere tarief van € 0,20; de ove
rige twintig kilometers die u bij
koopt, kosten € 1,22 per kilometer.

Het is nog maar september, maar kerstmis 
en oud en nieuw naderen al weer met rasse 
schreden.

Wanneer u rond de kerstdagen of oud en 
nieuw een reis wil maken met Valys, moet u 
beslist op tijd boeken. Doe dat liefst zo vroeg 
mogelijk van tevoren, want het is altijd 
enorm druk! De heen en terugrit dienen ge
lijktijdig te worden geboekt.

Om alle Valysritten tijdens deze dagen in 
goede banen te leiden en ervoor te zorgen 
dat u op tijd op uw bestemming arriveert, 
wordt elk jaar rond de feestdagen een zoge
naamde boekingsstop ingesteld. U kunt tot 
en met uiterlijk zondag 22 december om 
18.00 uur ritten boeken voor 24 december en 
beide kerstdagen. Daarna is het niet meer 
mogelijk ritten voor deze dagen te reserve
ren en/of te wijzigen. 

Op oudejaarsdag rijdt Valys tot 20.00 uur en 
op nieuwjaarsdag vanaf 09.00 uur. Voor ou
dejaarsdag betekent dit dat u uiterlijk om 
20.00 uur op de plaats van bestemming 
moet zijn. Houd daar bij het boeken rekening 
mee. 
Voor nieuwjaarsdag kunnen de eerste ritten 
worden geboekt met een vertrektijd van 
09.00 uur. 

Overgebleven kilo-
meters kunt u niet 
meenemen
Wie aan het eind van het jaar 
nog Valyskilometers over heeft, 
raakt die kwijt. U kunt ze niet 
meenemen naar 2014. Maak 
dus gebruik van die kilometers 
nu het nog kan. Wilt u weten 
hoeveel kilometers u op dit 
moment nog heeft, kijk dan op 
www.valys.nl of bel even met 
de reserveerlijn: 0900  9630.

Begin dit jaar had staatssecretaris Van Rijn een ontmoeting met pashouders van Valys. 

Alleen voor standaard pkb

Dit jaar voor iedere pashouder 
150 extra kilometers

Boek op tijd voor de feestdagen. Dat kan nu al!

Vragen?
Vragen over extra kilometers kunt u stellen via het vragenformulier 
op www.valys.nl of mailen naar: valys@connexxion.nl.



Wie met Valys op stap gaat, mag 
zijn hulpmiddelen meenemen. Een 
(elektrische) rolstoel, een scoot-
mobiel, een rollator, een tandem 
of driewielfiets. Ook een combina-
tie van twee hulpmiddelen is toe-
gestaan.

Daarnaast mag handbagage wor
den meegenomen. Voorwaarde is 
dat alles is aangemeld bij het boe
ken van de rit. Op die manier kan 
worden bepaald of er voor uw rit 
een taxibusje of een personenwa
gen (met veel minder bagage
ruimte) moet worden ingezet.

De hoeveelheid bagage en hulp
middelen die mee kunnen is dus 

Valys krijgt nieuwe 
vervoerder
Connexxion heeft sinds 2007 
het Valysvervoer verzorgd. Be
gin volgend jaar krijgt Valys 
per 1 janari 2014 echter een 
nieuwe vervoerder. Het is de 
Combinatie, een samenwer
kingsverband van drie taxi
ondernemingen: Trans vision, 
RMC en ZCN. U zult hierover te 
zijner tijd nader worden geïn
formeerd door Valys.

Telefoonnummer
Geef bij het boeken van uw 
Valysrit altijd een telefoon
nummer door waarop wij u 
kunnen bereiken. Niet alleen 
uw ‘thuisnummer’, maar ook 
het telefoonnummer op uw 
bestemmingsadres. We kun
nen u dan in alle gevallen tij
dig informeren als de taxi in 
aantocht is. U doet er verstan
dig aan die telefoonnummers 
bij de hand te houden als u uw 
ritten boekt.

Gratis reisgenoot
Bij lang niet alle pashouders is 
bekend, dat zij gratis iemand 
mogen meenemen tijdens 
een Valysrit. Want een reis is 
vaak zo veel gezelliger als een 
familielid of kennis mee gaat.

Buitenland
Valys is uitsluitend bedoeld 
voor reizen binnen Nederland. 
Het boeken van een taxi naar 
of vanuit Duitsland of België 
is niet mogelijk.

Klachten
Heeft u een klacht over het 
vervoer? Die moet u binnen 
twee weken na de rit schrif
telijk of per email indienen 
bij Connexxion Taxi Services, 
afdeling Klanten service, Post
bus 357, 8260 AJ Kampen. 
Of: www.valys.nl

Boek uw rit via www.valys.nl. Dat is 
net zo gemakkelijk als telefonisch 
boeken. Bovendien krijgt u van alle 
boekingsgegevens, zoals vertrek
tijd, verwachte aankomsttijd, kos
ten en dergelijke, direct een mailtje. 
Gemakkelijk om bij de hand te hou
den.

Hulpmiddelen mogen mee, 
maar niet alles is een hulpmiddel

beperkt, want Valys is  plat gezegd 
 geen verhuisbedrijf. Bovendien: 
niet alles is een hulpmiddel. Nog 
steeds gebeurt het met enige re
gelmaat, dat bij een boeking wordt 
doorgegeven dat er niet alleen 
(gratis) een reisgenoot mee wil, 
maar dat ze tezamen ook nog zes 
koffers, vier handtassen en een 
poezenkooi bij zich hebben. Of 
pashouders die het liefst hun ei
gen matras willen laten vervoeren 
naar hun bestemmingsadres. 
“Want die ligt veel lekkerder dan 
de matras op het bed van mijn zus. 
Daar kan ik niet op slapen...”, is dan 
het excuus. Of, zoals laatst, een 
mevrouw die een complete kast 
wilde meenemen “Zit nog keurig 

in het plastic, hoor”, voegde ze er 
verontschuldigend aan toe.

Welke combinaties mag u 
meenemen? 
Een rollator + een elektrische rol
stoel, een rollator + een handbewo
gen rolstoel, een elektrische rol
stoel + een handbewogen rolstoel, 
een driewielfiets, een tandem + een 
rollator, een tillift, een postoel, een 
koffer en een stuk handbagage.

In alle gevallen geldt dat het gaat 
om hulpmiddelen die de mobiliteit 
bevorderen. En natuurlijk moet al
les goed zijn vast te zetten en vei
lig zijn te vervoeren.

Valys kortBoek uw rit via www.valys.nl, 
da’s wel zo makkelijk

Hoe boekt u via internet een rit? 
Ga naar www.valys.nl en log in 
met uw pasnummer en wacht
woord. Bent u uw wachtwoord 
kwijt, geen nood, u kunt onmiddel
lijk een nieuw wachtwoord aan
vragen. 

Bij ‘stap 1’ vult u vervolgens alle ge
vraagde gegevens in en de indica
tiegegevens (rollator, rolstoel en 
dergelijke).

Bij ‘stap 2’ krijgt u alle reisgege
vens: wat is de reisduur bij een 
combinatie van trein en taxi, wat is 
de reisduur als u alleen van de Va
lystaxi gebruikmaakt. U ziet hier 
tevens wat in die gevallen de kos
ten zijn en hoeveel kilometers er 
nog overblijven van uw pkb.
Bij ‘stap 2’ moet u vervolgens ook 
aangeven van welke reismogelijk
heid u gebruik wilt maken.

‘Stap 3’ geeft u nogmaals een be
vestiging van alle gegevens en hier 
kunt u ook daadwerkelijk de reis 
boeken.

Bij ‘Stap 4’ kunt u de boeking be
vestigen.

Gewoon een keer proberen. Komt 
u er toch niet helemaal uit, dan 
kunt u altijd contact opnemen met 
Valys.


