
Pak de Bravo deelfiets op

Landgoed Vrederust

 

Heb je vervoer nodig om naar Landgoed

Vrederust te komen? Maak dan gebruik

van de Bravo deelfiets. Deze fiets van

openbaar vervoermaatschappij Bravo is

op tien plekken in de gemeente Bergen

op Zoom, waaronder Landgoed

Vrederust in Halsteren, te vinden. Tegen

een vergoeding kun je deze fiets pakken

om van punt A naar punt B te fietsen, of

om na een rit met het openbaar

vervoer gemakkelijk en snel op je

eindbestemming te komen. Iedereen

kan van de Bravofiets gebruik maken.

 

De fietsen zijn te herkennen aan de witte

kleur en het Bravo logo. Registreer je

via een app en stap op de fiets. Na

gebruik kan de fiets weer worden

teruggezet bij een van de ‘Bravo

fietshaltes’. In de fiets zit een chip die

registreert hoe lang je hem leent. De

teller gaat lopen zodra je de fiets pakt en

stopt zodra je deze weer terugzet

bij een halte. Reserveren is niet nodig.

Betalen kan gemakkelijk via Ideal of

creditcard.     

 

 

 

 

Op Landgoed Vrederust zijn de

Bravofietsen te vinden bij de Bravoflex

bushalte bij SDW-woonlocatie de Schans

aan de Hoofdlaan 10 in Halsteren. Een

mooie aanvulling op Bravoflex bus die

hier al een aantal maanden rijdt. Deze

bus haalt je op reservering op bij deze

halte.

 

Voordelen van de Bravofiets

 

Bespaar reistijd door na jouw rit in

het openbaar vervoer gemakkelijk

naar je bestemming te fietsen.

De combinatie van OV en deelfiets

zorgt voor een gezondere leefstijl dan

reizen per auto.

Reizen met het OV wordt

aantrekkelijker omdat je meer

transportmogelijkheden hebt.

 

Meer weten over de Bravo deelfiets of

de Bravoflex bestelbus? Kijk op de

website van Bravo voor meer

informatie: www.bravo.info.
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