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Betreft: Advies over incheckpaaltje Syntus en Arriva (trein)

Arnhem, 4 augustus 2015

Geachte heer Anker,
Recent ontving het ROCOV Gelderland klachten over in- en uitchecken op het station Zutphen.
Reizigers raken in de war en gebruiken de verkeerde paal bij het in- en/of uitchecken.
1. Kleur van in- en uitcheckpaaltjes
Op het station Zutphen wordt door drie vervoerders gereden: Arriva, NS en Syntus. NS heeft duidelijk
afwijkende paaltjes, zowel qua vorm als qua kleur. De paaltjes van Arriva en Syntus hebben dezelfde
vorm en gebruiken dezelfde kleur rood.
Een gehaaste reiziger, zeker als de stationshal donker is, checkt gemakkelijk in of uit bij het verkeerde
paaltje. Volgens de documentatie van “Routing, Signing en Branding” zijn de Syntus-paaltjes
metaalkleurig en de Arriva-paaltjes rood.
In de vervoerconcessie Twente is de kleur rood als huiskleur gekozen: rode bussen, treinen en
in/uitcheckpaaltjes. Syntus heeft de paatjes een rode kleur gegeven waardoor reizigers gemakkelijker
fouten maken. Het gebruik door Syntus van de kleur ROOD in Zutphen wijst het ROCOV Gelderland
af, om reden dat Syntus altijd metaal/geel gebruikt en op dit station de verwarring met Arriva
(standaard kleur rood) zich doet gelden.
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Hoewel Arriva doorgaans rode paaltjes gebruikt, is als uitzondering op het station Apeldoorn bij de
personenlift op spoor 1 een metaalkleurige paal geplaatst. Juist consequent toepassen van paatjes in
dezelfde kleur en vormgeving voorkomt dat reizigers fouten maken.
In de bijlage wordt een klacht van een reiziger vermeld.
Advies: Houdt u aan de voorschriften zoals vermeld in de documentatie “Routing, Signing en
Branding”. Indien er een reden is om de paaltjes anders uit te voeren, zorg dan voor een duidelijk
onderscheid; test dit eerst bij reizigers voordat dit ingevoerd wordt en pas de documentatie aan.
2. Gebruikers interface, leesbaarheid en tekst schermen, piepjes enz.
De kleurstelling van het scherm geeft geen aanleiding tot goede leesbaarheid (witte letters op een
zwarte achtergrond geven een slechtere leesbaarheid dan zwarte letters op een witte achtergrond).
Een paaltje op spoor 2/3 in Apeldoorn geeft geen geluid.
Advies: Zorg er samen met al uw collega-vervoerders voor dat het gebruik van alle paaltjes in
Nederland gelijk is.
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3. Systeem snelheid
De paaltjes van zowel Syntus als Arriva zijn beduidend trager dan paaltjes van sommige andere
vervoerders. Als resultaat vormen zich soms lange rijen van reizigers die in of uit willen checken. Zie
bovenstaande foto als voorbeeld.
Advies: Maak van uw product een kwaliteitsproduct en overtref uw collega vervoerders!
Wij zien uw reactie gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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Bijlage, klacht van een reiziger
Afgezien dat iedereen er nu zo langzamerhand van overtuigd is dat single check-in/out in de railketen
er moet komen, heeft men ook een poging gewaagd met "Routing, Signing, Branding". In de Toolkit
Routing, Signing, Branding (zie link) wordt uitgebreid (91 pagina's) beschreven hoe dit werkt.
Link: http://www.ns.nl/over-ns/campagnes/dossier-ov-chip/toegankelijkheid.html onder “Afspraken
Routing, Signing & Branding”.
De nieuwste versie van dit document die ik kon vinden is van december 2012. Op blz. 40 staat een
voorbeeld zoals bij ons in Gelderland voorkomt, o.a. Arnhem, Nijmegen en Zutphen. Op papier lijkt dit
prima, de vorm en de kleur van de paaltjes van de vervoerders zijn duidelijk verschillend. Jammer
genoeg is de werkelijk niet zo uitgevoerd.
Syntus, de trein is onderdeel van de concessie Twente, heeft rode paaltjes terwijl de vormgeving gelijk
is aan die van Arriva. Kortom een vergissing is zeker niet uitgesloten. Dat overkwam mij natuurlijk toen
ik snel wilde inchecken voor een trein van Arriva van Zutphen naar Apeldoorn. Een mooi rood paaltje
in dezelfde geknikte vorm als het paaltje van Arriva. Inchecken lukte, de juiste piep en een groen
lichtje op de paal. De actuele tekst op het display was, zoals meestal het geval is, voor mij volledig
onleesbaar. Snel naar de trein, ik had nog twee minuten.
Bijzonderheid: mijn saldo was lager dan het instaptarief van Euro 10,--. Ik werd WEL geaccepteerd.
Hoe zit dit nu precies, wat is het minimum saldo waarop een reiziger nog geaccepteerd wordt? In de
trein niet gecontroleerd, gelukkig maar want anders riskeerde ik een boete van Euro 35,-- (dit wordt
Euro 70,--).
Aangekomen in Apeldoorn ging ik op zoek naar de Arriva paal om uit te checken. Dat lukte niet, ik had
een te laag saldo. In mijn onschuld dacht ik dat dit kwam omdat mijn saldo negatief was. Dus maar
snel Euro 20,-- bijgestort en weer uitgecheckt, dat lukte wel. Alleen de tekst vond ik wat vreemd, iets
met inchecken???? Dan maar thuis controleren.
De volgende dag zag ik dat ik ingecheckt was bij Arriva in... Apeldoorn. Zou die paal in Zutphen dan
niet gewerkt hebben, had ik te weinig saldo op mijn kaart bij het inchecken en had ik dat niet begrepen
bij inchecken, alles leekt toch OK? Dan maar een paar dagen gewacht, soms duurt het wat langer;
bleek ik ingecheckt bij Syntus in Zutphen, dus het was een Syntus paal ipv Arriva! Twee maal Euro
10,-- kwijt voor een reisje wat Euro 2,47 kost, duur!
Gelukkig was het loket "Uitcheck gemist" geopend op de website van TLS. Leuk, het kan wel 14
dagen duren voordat een gemiste checkout op de site komt.
Na 14 dagen stond er één gemiste checkout voor mij te wachten, raar. Het bleek Arriva te zijn. Mijn
situatie ingevoerd: Euro 10,-- minus de reiskosten van Euro 2,47 geeft Euro 7,53 retour. Operatie
geslaagd; ik kan mijn geld ophalen bij een automaat, maar wat nu met Syntus? Er staan GEEN
gemiste checkouts meer te wachten en het termijn van 14 dagen is echt wel verstreken.
De klantenservice op de site van Syntus geeft een mogelijkheid om per formulier geld terug te vragen.
Invoeren gaat prima, maar komt niet aan bij Syntus. (je moet aangemeld zijn bij Syntus, inchecken bij
Mijn Syntus en dan het formulier invullen).
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Als het niet elektronisch kan, dan maar de klanten service van Syntus gebeld. Keuze menu, er wordt
herhaaldelijk verwezen naar checkout gemist, één wachtende voor u en toch lang wachten geeft dan
eindelijk de klanten service. (Hoe lang duurt het als iemand een belbus wil reserveren?)
Het moet toch via checkout gemist en als deze gemiste checkout niet door komt dan moet de
klantenservice van checkout gemist maar gebeld worden. Kosten Euro 0,50 en de gewone belkosten,
hoe gebruikers vriendelijk!
De dame snapte het eigenlijk niet, u hebt toch het geld al terug van Arriva? Ik kon het uiteindelijk toch
uitleggen en na consultatie met een collega en tijdje wachten: We gaan het verder uitzoeken en wij
nemen binnen 5 dagen contact met u op. Dat is gelukt, vanmorgen teruggebeld.
De procedure checkout gemist wordt overgeslagen u krijgt Euro 10,-- op uw rekening bijgeschreven.
Dat kan nog wel 14 dagen duren. Wilt u een email ter bevestiging? Ja. En kunt u uw IBAN nummer
opgeven? Nee, even naar boven.
Moraal:
1) Routing, Signing, Branding redelijk bedacht (singel checkin is natuurlijk het juiste) maar NIET
consequent toegepast.
2) Een goed leesbaar scherm met de juiste tekst (checkin bij Syntus geslaagd) had mogelijk het
probleem voorkomen.
3) Hoe zit het nu eigenlijk met het Euro 10,-- incheck tarief, hoe laag mag mijn saldo zijn?
4) Waarom is de doorlooptijd van de verschillende schakels zo lang?
5) Waarom geeft Syntus een gemiste checkout niet door?
6) Waarom begrijpt een employee van checkout gemist dit niet?
7) Waarom verschillende procedures voor het teruggeven van geld? Arriva stort terug op de OVchipkaart, Syntus stort op de bankrekening.
8) enz.

PS
Natuurlijk ben ik als weliswaar ervaren reiziger wat dom en oud zodat ik dit allemaal niet begrijp. Maar
moet een dergelijk systeem niet zodanig ontworpen zijn dat je als het ware met gedachten op nul het
foutloos kunt gebruiken? Moet de service niet zo zijn dat de KLANT enthousiast wordt van de
kwaliteit?
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