Nieuw!
De bus op bestelling
De bus die rijdt wanneer
jij ’m nodig hebt

bestelBuzz kaart
Legenda
	Halte bestelBuzz
	Knooppunthalte bestelBuzz

Wij introduceren
bestelBuzz
In de gemeente Molenlanden
rijdt vanaf nu bestelBuzz. De
bus op bestelling. Dat betekent
dat de bus niet meer volgens
de dienstregeling rijdt. Maar
wanneer jij hem nodig hebt.
In plaats van 1 keer per uur of
1 keer per 2 uur, heb je door
de komst van bestelBuzz ieder
half uur een reismogelijkheid.
En om het nog mooier te maken
reis je in heel 2022 gratis met
bestelBuzz.

Hoe werkt het?
Bestellen

Bestel de bus via de Qmove
reisapp of via 0900‑0114.
Doe dit minstens 30 minuten, maar
het liefst zo lang mogelijk, voor de
gewenste vertrektijd.

Naar de halte

Circa 20 minuten
voor vertrek krijg je
een bevestiging per sms van de
definitieve vertrektijd, zodat je op
tijd bij de halte kunt zijn.

Reizen

Betalen is nog niet
nodig. In 2021 en 2022 is
bestelBuzz gratis te gebruiken.

BestelBuzz brengt je van jouw halte naar een OV-knooppunt waar je kunt overstappen op
regulier OV. En andersom. Zo is bestelBuzz altijd onderdeel van een grotere reis. BestelBuzz
rijdt volgens de snelst mogelijke route, met uitzondering van ritten die gecombineerd kunnen
worden. En is toegankelijk voor iedereen die de reis van tevoren heeft geboekt. Als meerdere
reizigers tegelijk dezelfde kant op reizen, zitten zij samen in één bus.

De reistijden van bestelBuzz sluiten aan op de dienstregeling van het reguliere OV.
BestelBuzz rijdt 7 dagen per week, het hele jaar door, tenminste gedurende de volgende tijden:
»	Maandag t/m vrijdag tussen 7:00 en 23:00
»	Zaterdag tussen 8:00 en 23:00
»	Zondag tussen 9:00 en 23:00

Waarom bestelBuzz?
We begrijpen dat deze manier van busreizen misschien even wennen is, want het is allemaal even anders.
We hopen dat jij ook de voordelen gaat ontdekken van bestelBuzz. Zo zorgt bestelBuzz voor een betere
bereikbaarheid dankzij meer vertrekmogelijkheden. En het is een flexibele en duurzame oplossing om de bus
alleen maar te laten rijden wanneer jij hem nodig hebt.

Heb je nog vragen?
Kijk op qbuzz.nl/dmg/bestelbuzz of bel naar 0900‑0114

Qmove reisapp
Eén app voor elke stap van je reis. Ook bestelBuzz boek je eenvoudig via de Qmove reisapp.
Download de app via Qmove.nl

