BUS IN BRABANT – tarieven 2013
OV-chipkaart
In Brabant kun je in alle bussen reizen met de OV-chipkaart. Sinds januari 2013 kan dat óók in de
buurtbussen.

Tarieven
In Brabant gelden voor 2013 op alle buslijnen de volgende tarieven voor het reizen met een
OV-chipkaart:
•
•
•

Kilometertarief: € 0,137 (13,7 cent)
Instaptarief: € 4,00 (landelijk vastgesteld tarief. Dit bedrag wordt verrekend met de ritprijs als u
uitcheckt)
Basistarief: € 0,86 (landelijk vastgesteld tarief per rit; geldt niet bij overstappen binnen 35 minuten)

Leeftijdskorting
Met de Persoonlijke OV-chipkaart krijg je als je 4 tot en met 11 jaar bent of 65+ bent automatisch 34%
leeftijdskorting in heel Nederland. Deze leeftijdskorting geldt in Brabant ook voor jongeren van 12 tot en
met 18 jaar.

Welke reisproducten zijn er in Brabant?
In Brabant zijn de volgende reisproducten te koop die het reizen met de OV-chipkaart een stuk voordeliger
kunnen maken. Let op! Deze producten kun je alleen gebruiken in combinatie met een Persoonlijke OVchipkaart.
40% Dalkorting
Voor € 10,90 per jaar reis je in alle bussen in Brabant met 40% korting tijdens de daluren. Dat is op
werkdagen na 9.00 uur en in het weekend en op nationale feestdagen de hele dag.
LET OP! Dalkorting wordt automatisch gecombineerd met eventuele leeftijdskorting waardoor de korting
voor jeugd (4 t/m 18 jaar) en ouderen (65+) oploopt tot 60%!
Jeugdabonnement
- voor jongeren van 12 t/m 18 jaar
- onbeperkt reizen met de bus in heel Brabant voor € 81,70 per maand
- voordelig als je bijna dagelijks lange afstanden reist
- niet geldig in de nachtbus

Nieuw in 2013: Brabant vrij 16- en 17-jarigen
Ben je 16 of 17 jaar oud? Dan kun je vanaf begin april 2013 kiezen voor het nieuwe maandabonnement
‘Brabant vrij 16- 17-jarigen’. Met het abonnement, dat je alleen in combinatie met een Persoonlijke
OV-chipkaart kunt gebruiken, kun je als je 16 of 17 jaar bent de hele maand op werkdagen (ma. t/m vr.)
onbeperkt reizen met de bussen van Arriva, Veolia Transport en Hermes in Brabant. Het abonnement is
niet geldig in het weekend en tijdens nationale feestdagen.
Het abonnement is vanaf begin april 2013 te koop via de webshop van Arriva en bij de Arriva Stores in
Veghel en ’s-Hertogenbosch, de servicepunten van Veolia Transport in Breda en Tilburg en de Hermes
winkel in Eindhoven. Of bij een van de oplaadautomaten in Brabant. Het abonnement kost € 40,85 p/mnd.

Kaartjes in de bus
Heb je geen OV-chipkaart of onvoldoende saldo? Dan kun je altijd een kaartje kopen in de bus.
Ritkaartje
Een ritkaartje kost € 3,50 en is geldig voor een enkele reis zonder overstap.
Dalurendagkaartje
Je kunt vanaf 20 januari 2013 ook reizen met een Dalurendagkaartje. Hiermee reis je op werkdagen na
9.00 uur en in het weekend de hele dag onbeperkt met de bus in Brabant voor maar € 5,50. Het
Dalurendagkaartje is alleen geldig in de (Buurt)bussen van Arriva en Veolia Transport. Het is niet geldig in
de bussen van Hermes (Zuidoost-Brabant).
Buurtbuskaartjes
De speciale buurtbuskaartjes gaan verdwijnen.
Op 6 januari is de verkoop van de 4- en 10-rittenkaarten gestopt. Reeds aangekochte kaarten blijven geldig
tot en met 5 april 2013.
Op 6 april 2013 stopt ook de verkoop van de enkele rit buurtbuskaartjes. Vanaf dat moment kan je in de
Buurtbussen reizen met de OV-chipkaart of met een van de kaartjes die ook in de reguliere bussen verkocht
worden.

Kinderen reizen gratis in de daluren
Reis je met een OV-chipkaart of Dalurendagkaartje? Dan reizen in de daluren (op werkdagen na 9.00 uur en
in het weekend en tijdens nationale feestdagen de hele dag) maximaal 2 kinderen van 4 tot en met 11 jaar
gratis mee. Kinderen onder de 4 reizen altijd gratis mee. Let op! Dit voordeel geldt niet als je reist met een
ritkaartje.

Meer informatie?
Algemene informatie over de OV-chipkaart, aanschaf en gebruik is te vinden op www.ov-chipkaart.nl. Ook
bereikbaar per telefoon: 0900 09 80 (€ 0,10 per/min).
Ook kun je terecht op de websites en klantenservice van de vervoersbedrijven:
Arriva: 0900 2022022 (€ 0,10 per minuut) - www.arriva.nl
Veolia Transport: 088 076 11 11 (lokaal tarief) - www.veolia-transport.nl
Of kijk op www.goedbezigbus.nl

