Reisde u met een
papieren kaartje?

?

Dit verandert er voor u.

Reizen met 40% korting met Voordeelurenabonnement
Wat deed u tot nu toe?

Wat doet u straks?

• Kaartje met korting kopen bij loket
of automaat, of thuis printen als
e-ticket

• Indien nodig: reissaldo aanvullen tot
minstens €10 (zie hieronder bij ‘let
op’)
• In- en uitchecken:
- aan begin en einde van de
heenreis en terugreis, en ook:
- bij reisonderbrekingen langer dan
35 minuten, en ook:
- bij overstappen naar een ander
vervoerbedrijf

Let op:
• Op maandag-vrijdag geen treinen
nemen met oﬃciële vertrektijd vóór
9 uur
• Indien u doordeweeks toch vóór 9
uur uw reis wilt beginnen: aparte
kaartjes vol tarief en met korting
kopen voor trajecten voor en na 9
uur

Let op:
• Telkens als u incheckt moet uw
reissaldo minstens €10 zijn
• Op maandag-vrijdag niet inchecken
vóór 8.55 uur
• Indien u uw reis toch binnen de
spitsuren wilt beginnen:
- stap uit op het eerstvolgende
station na 8.55 uur;
- check uit en in: ga heen en terug
door de poortjes, of gebruik twee
verschillende paaltjes, of gebruik
één paaltje en wacht met
opnieuw inchecken minstens 100
seconden (of totdat iemand met
een andere chipkaart het paaltje
heeft gebruikt);
- houd er rekening mee dat de trein
waarin u zat niet op u wacht
• Houd er rekening mee dat een
reisonderbreking langer dan 35
minuten (tussen uit- en inchecken)
vooral langere reizen duurder maakt
dan voorheen

Gasten meenemen met 40% samenreiskorting
Wat deed u tot nu toe?

Wat doet u straks?

• Kaartje met korting voor iedere gast
kopen bij loket of automaat of thuis
printen als e-ticket

• Indien uw gasten geen OV-chipkaart
hebben: voor iedere gast een
OV-chipkaart à €7,50 kopen bij de
automaat (tijdelijk kunt u wellicht
proﬁteren van een actie waarbij u
een kaart kunt aanvragen voor €2)
• Indien nodig: voor iedere gast
reissaldo aanvullen tot minstens €10
(zie hieronder bij ’let op’)
• Voor iedere gast: laden product
‘Samenreiskorting’ bij de
kaartautomaat op het station, in de
supermarkt of de gemakswinkel
• Voor iedere gast: in- en uitchecken,
net als uzelf:
- aan begin en einde van de
heenreis en terugreis, en ook:
- bij reisonderbrekingen langer dan
35 minuten, en ook:
- bij overstappen naar een ander
vervoerbedrijf
• Voordat u met uw gasten de
terugreis begint, en voordat u met
uw gasten de reis voortzet na een
onderbreking van meer dan 35
minuten: opnieuw laden product
‘Samenreiskorting’ bij de
kaartautomaat op het station, in de
supermarkt of de gemakswinkel

Let op:
• Op maandag-vrijdag geen treinen
nemen met oﬃciële vertrektijd vóór
9 uur
• Indien u doordeweeks toch vóór 9
uur uw reis wilt beginnen: voor
iedere gast, net als voor uzelf, aparte
kaartjes zonder en met korting
kopen voor trajecten voor en na 9
uur

Let op:
• Voor iedere gast gelden dezelfde
aandachtspunten als voor uzelf bij
het zorgen voor voldoende saldo en
als u uw reis binnen de spitsuren wilt
beginnen (zie ‘Reizen met 40%
korting met Voordeelurenabonnement’)

Reizen met 40% korting met Jaartrajectabonnement
Wat deed u tot nu toe?

Wat doet u straks?

• Kaartje met korting kopen voor de
reis buiten uw vrij-reizen-traject bij
loket of automaat, of thuis printen
als e-ticket

• Digitaal kaartje met korting kopen
voor de reis buiten uw
vrij-reizen-traject bij loket of
automaat (chipkaart met
abonnement bij kaartlezer op balie
of automaat houden), of thuis
printen als e-ticket
• Niet in- en uitchecken, maar wel –
waar nodig – uw chipkaart dan wel
e-ticket gebruiken om het poortje te
openen

Let op:
• Op maandag-vrijdag op het gekochte
traject geen treinen nemen met
oﬃciële vertrektijd vóór 9 uur
• Indien u doordeweeks toch vóór 9
uur uw reis wilt beginnen: aparte vol
tarief en met korting kopen voor
trajecten voor en na 9 uur

Let op:
• Op maandag-vrijdag op het
gekochte traject geen treinen
nemen met oﬃciële vertrektijd vóór
9 uur
• Indien u toch vóór 9 uur uw reis
buiten uw vrij-reizentraject wilt
beginnen: aparte kaartjes vol tarief
(toeslag €1) en met korting kopen
voor trajecten voor en na 9 uur

Gebruiken van een Keuzedag
Wat deed u tot nu toe?

Wat doet u straks?

• Toegezonden Keuzedagkaartje op
vertrekstation geldig maken bij
stempelautomaat

• Gewenste Keuzedag bij een
automaat op station, in gemakswinkel of supermarkt als digitaal
product op OV-chipkaart laden
• In- en uitchecken:
- aan begin en einde van de
heenreis en terugreis, en ook:
- bij reisonderbrekingen langer dan
35 minuten, en ook:
- bij overstappen naar een ander
vervoerbedrijf

Let op:
• Keuzedag is alleen geldig binnen de
op het kaartje aangegeven periode
en niet op maandag en vrijdag
• Op dinsdag-donderdag geen treinen
nemen met oﬃciële vertrektijd vóór
9 uur (bij Voordeelurenabonnement
in juli en augustus geldt deze
beperking niet)
• Indien u doordeweeks toch vóór 9
uur uw reis wilt beginnen: apart
kaartje vol tarief kopen voor
trajectdeel vóór 9 uur

Opnieuw inchecken op tussenstation:
Indien u zojuist uitcheckte, ga dan
door het poortje of gebruik twee
verschillende paaltjes, of gebruik
één paaltje en wacht met opnieuw
inchecken minstens 100 seconden
(of totdat iemand met een andere
chipkaart het paaltje heeft
gebruikt)

Let op:
• Laad, indien mogelijk, niet uw
Keuzedagen bij niet-NS-automaten.
Hier kunnen twee Keuzedagen klaar
staan (de ene vrij te gebruiken, de
andere 2 maanden geldig), zonder
dat u kunt zien welke u kiest
• Op maandag-vrijdag niet inchecken
vóór 8.55 uur
• Indien u doordeweeks toch eerder
uw reis wilt beginnen:
- zorg dat u minstens €10 reissaldo
op uw chipkaart hebt, check in,
reis tegen vol tarief tot het
eerstvolgende station waar de
trein stopt na 8.55 en check daar
uit (óf koop een los kaartje voor
dit traject met toeslag van €1);
- check op dit tussenstation na 8.55
in (zie links): u spreekt nu de
Keuzedag aan die u eerder op uw
chipkaart geladen heeft;
- houd er rekening mee dat de trein
waarin u zat niet op u wacht
• Voor het Nederlandse deel van een
reis vanuit het buitenland is een
Keuzedag alleen nog te gebruiken als
je eerder die dag in Nederland al
hebt ingecheckt

Bijbetalen voor een reis 1e i.p.v. 2e klas
Wat deed u tot nu toe?

Wat doet u straks?

• Overgangskaartje 2e-1e klas voor de
gewenste reis kopen bij loket of
automaat

• Indien u een vrij-reizenabonnement
heeft: digitale ‘toeslag 1e klas’
kopen voor de gehele dag bij loket
of automaat (chipkaart bij kaartlezer
op automaat of balie houden), met
een vaste prijs van €25, of van €15
indien u alleen in de daluren reist, of
van €10 voor een weekenddag
• Indien u geen vrij-reizenabonnement
heeft maar betaalt door in en uit te
checken: wijzig de klasse van uw
chipkaart bij loket of automaat
(chipkaart bij kaartlezer op balie of
automaat houden); u betaalt de
hele dag de 1e klas ritprijzen
Let op:
• U kunt dus niet meer voor een
speciﬁeke reis het toepasselijke
prijsverschil bijbetalen

Doe voor vertrek
de vervoerbedrijfcheck!

Wat deed u tot nu toe?

Wat doet u straks?

• Kijken waar en wanneer uw
aansluitende trein vertrekt

• Kijken waar en wanneer uw
aansluitende trein vertrekt
• (Vooraf) nagaan of de aansluitende
trein van dezelfde vervoerder is
• Overstappaaltjes opzoeken en daar
uit- en inchecken bij de vervoerder
waarmee u gekomen bent,
respectievelijk zult vertrekken
Let op:
• Het kan druk zijn bij de overstappaaltjes. Een krappe aansluiting zult
u daardoor misschien niet halen
• Sla het uit- en inchecken niet over: u
betaalt dan teveel én u reist zwart
• Ook als u niet overstapt: let altijd
scherp op bij het in- en uitchecken.
Op tal van stations staan paaltjes of
poortjes van meerdere vervoerders
• Reist u binnen Nederland met een
Belgische of Duitse stoptrein, dan
geldt het NS-tarief. U checkt dan niet
uit en in bij een overstap van/naar
NS, maar wel bij een overstap
van/naar een andere binnenlandse
vervoerder

Kaartjes die van papier blijven
Wat deed u tot nu toe?

Wat doet u straks?

• Kopen bij loket of automaat van:
- enkele reis of retour vol tarief tR
- dagkaart tR
- railrunner R
- dagkaart ﬁets R
- dagkaart hond R
- toeslagen ICE en Intercity direct
- internationale treinkaartjes
- Euregioticket
- vanAnaarBeter tR
• Thuis e-ticket vol tarief printen

• U kunt deze kaartjes bij loket of
automaat blijven kopen. Voor de
met t gemerkte kaartjes moet u
voortaan €1 toeslag betalen
• Bij enkele reizen en retours kunt u te
maken krijgen met een keuze tussen
verschillende vervoerders op
dezelfde route of op verschillende
routes. U kunt dan altijd ook kiezen
voor een kaartje waarbij het niet
uitmaakt met welke vervoerder u
reist. De prijzen staan bij de opties
• In- en uitchecken met de met R
gemerkte kaartjes:
- aan begin en einde van de
heenreis en terugreis, en ook:
- bij overstappen naar een ander
vervoerbedrijf
• Op het e-ticket staat een barcode,
waarmee u door de daarvoor
geschikte poortjes komt (dit zijn in
ieder geval de brede poortjes)

Dit is een uitgave van reizigersvereniging Rover. Rover zet zich in
voor aantrekkelijk, betaalbaar,
toegankelijk en eenvoudig openbaar
vervoer. Zoals u in deze brochure
kunt zien, valt hier nog veel werk te
doen. Hierbij kunnen wij uw steun
goed gebruiken.
Kijk voor meer informatie op
www.rover.nl/helpmee of bel
033-4220450
Rover aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in
deze brochure

Let op:
• Bij een retour met routekeuze bindt
u zich, indien u een bepaalde
vervoerder gekozen heeft, ook voor
de terugreis aan deze vervoerder
• Bij internationale treinkaartjes
gelden uiteenlopende regels voor
wel of niet in- en uitchecken en voor
de manier waarop u door gesloten
poortjes komt. Kijk voor nadere
informatie op:
www.nsinternational.nl/ov-chipkaart

Leuker kunnen de vervoerbedrijven het niet voor u maken.
Wel makkelijker.
In ieder geval voor henzelf.

