
VerVoer met de 
Laarbus

Als u in Het Laar woont kunt u gebruik maken van onze 
Laarbus. Deze elektrische bus wordt gereden door  
getrainde vrijwilligers. Het is een makkelijke en gezelli-
ge manier om bij iemand op bezoek te gaan, naar het 
ziekenhuis te gaan of om de markt te bezoeken.



De Laarbus is een extra service voor de bewoners. Omdat duurzaamheid hoog 
in het vaandel staat bij Het Laar is de bus 100% elektrisch. De chauffeurs ver-
voeren de bewoners naar diverse locaties zoals het centrum van Tilburg om 
gezellig koffie te drinken of om te gaan winkelen. Daarnaast boeken de bewo-
ners een ritje in de Laarbus voor ziekenhuisbezoek of bezoek aan de huisarts. 
Ook voor het bezoeken van familie en vrienden rijdt de bus binnen Tilburg en 
omliggende plaatsen. 
 
rijtijden van de Laarbus
De Laarbus rijdt vanaf 09.00 uur in de ochtend en gaat door tot 17.00 uur. 
Tussen 12.00 en 13.00 uur nemen de chauffeurs pauze. De bus, die volledig 
elektrisch rijdt, kan dan ook even opgeladen worden. In het weekend rijdt de 
bus niet.
 
Hoe boekt u een rit?
De Laarbus is een populaire service van Het Laar. Om de ritten goed gepland 
te krijgen is het aan te raden dat bewoners een aantal dagen van tevoren hun 
rit vastleggen bij de receptie van Het Laar. Ritten naar ziekenhuis, huisarts etc. 
hebben altijd voorrang. De aanvraag voor een busrit verloopt op de volgende 
manier en is aan een aantal regels gebonden:
 
•	 Een bewoner die gebruik wil maken van de bus, neemt een aantal dagen 

van tevoren contact op met de receptie. 
•	 De prijs voor een enkele of retourrit is gebaseerd op de tarieven van de 

Deeltaxi, met een opstaptarief van €0,50 per enkele rit. De receptie kan u 
daar meer over vertellen. 

•	 De rit wordt in de busagenda genoteerd. Maximaal acht personen (zon-
der rolstoelen) kunnen vervoerd worden per rit.

•	 Er kunnen maximaal 2 rolstoelen in de Laarbus, met daarnaast 4 perso-
nen. 

•	 De ritten kunnen alleen plaats vinden binnen Tilburg en omliggende 

de Laarbus is er 
Voor u



plaatsen zoals Loon op Zand, Udenhout, Berkel-Enschot, Moergestel, 
Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle en Riel. 

 
sommige reizigers reizen gratis
Begeleiders of mantelzorgers die bewoners begeleiden voor controle naar het 
ziekenhuis, kunnen gratis gebruik maken van een rit in de Laarbus, de bewo-
ner betaalt wel voor de eigen rit. Leden van de Bewonersraad die vanuit hun 
commissie medebewoners bezoeken in het ziekenhuis, of naar een uitvaart 
van medebewoners gaan, kunnen ook gratis gebruik maken van een rit in de 
Laarbus.
 
de Laarbus wordt gereden door vrijwilligers
We zijn erg blij met de inzet van onze vrijwilligers. Zij worden getraind in het 
rijden met de bus, ze weten o.a. hoe ze veilig rolstoelen kunnen vervoeren en 
hoe ze moeten handelen bij calamiteiten. Jaarlijks leggen ze een ANWB-rijvaar-
digheidstest af en volgen een reanimatie- en EHBO-training. En bovenal vinden 
de chauffeurs het ontzettend gezellig om onze bewoners te mogen vervoeren. 
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meer informatie over rijden met de bus
De receptionisten van Het Laar kunnen u meer vertellen over 
het boeken van de bus en de ritprijs. U kunt via 013-4657700 
met de receptie bellen, of mailen via receptie@hetlaar.nl
 
Graag tot ziens in de Laarbus!


