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Relaxed
naar school?
Pak toch lekker
de bus!

Pak toch
lekker de bus!
Waarschijnlijk pak jij, net als duizenden andere scholieren
in Brabant, meestal de ﬁets naar school.
Een beetje regen en wind, daar laten wij ons in Nederland
niet zo snel door afschrikken! Maar heb je een keertje
geen zin of tijd om natgeregend en verwaaid aan te
komen, heb je je verslapen of een lekke band?
Ga relaxed naar school en pak de bus!

Hoe werkt het?

Reisadvies op maat

Je checkt in met je OV-chipkaart, gaat lekker zitten en komt
helemaal droog en fris op school aan. Je kunt natuurlijk per reis
betalen, maar Hermes en Arriva bieden ook speciale abonnementen
aan voor jou als scholier. Ook als je af en toe de bus neemt, kan dat
al heel voordelig zijn! In Brabant ontvang je ook nog eens 34%
leeftijdskorting als je 12 t/m 18 jaar bent en reist met een
persoonlijke OV-chipkaart. Combineer deze leeftijdskorting met
Brabant Dalkorting. Dan kan je voordeel bij reizen buiten de spits
oplopen tot 60%! In de tabel in deze folder vind je een handig
overzicht van alle abonnementen.

Op bravo.info kun je een speciﬁek reisadvies opvragen van jouw
huis naar school en terug. Je ziet dan eenvoudig met welke buslijn
je het beste naar school kunt reizen, wat de vertrek- en
aankomsttijden zijn en bij welke haltes je kunt in- en uitstappen.

Overzicht abonnementen
Voor een overzicht van alle abonnementen en voorwaarden
binnen Brabant ga je naar de webshop van Arriva of Hermes.
Meer info daarover vind je op bravo.info/scholieren

Brabant
Jeugdabonnement

Brabant
Dalkorting

€ 87,60 per maand

€ 11,70 per jaar

•

Onbeperkt reizen in heel Brabant

•

•

In 2017 geldt voor 16-17 jarigen
een voordeliger tarief: €65,70 per maand

Daluren gelden op werkdagen na 09.00 uur,
in het weekend en op feestdagen

•

Extra voordeel i.c.m. 34% leeftijdskorting

Geldig in heel Brabant

•

Geldig in heel Brabant

•

Onder de vlag van Bravo verzorgen
Arriva en Hermes het busvervoer
in Brabant. Arriva in West- en Oost Brabant
en Hermes in Zuidoost-Brabant.
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Mensen willen snel en comfortabel van deur tot deur reizen.
Wanneer én hoe het hen uitkomt. Elke dag weer, met vervoermiddelen
die afhangen van hun agenda en stemming. Onder de vlag van Bravo
werkt de provincie Noord-Brabant, samen met haar partners, aan een
openbaar vervoersnetwerk dat aansluit bij deze wensen. Zo maakt Bravo
het openbaar vervoer in Brabant dé verbindende schakel tussen mensen,
steden en bedrijven.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op:
bravo.info/scholieren

Stappenplan
reisproduct bestellen
1

Vraag een persoonlijke* OV chipkaart aan via
www.ov-chipkaart.nl/aanvragen
* Met een anonieme OV chipkaart kun je geen gebruik maken
van de kortingen en tarieven voor scholieren.

Bij je persoonlijke OV-chipkaart ontvang je een
uniek 16-cijferig OV-chipkaart nummer.
Gebruik dit nummer om jouw gewenste
abonnement te bestellen in de webshop van
Arriva of Hermes, meer info vind je op bravo.info

3

2

Als je een product online hebt besteld in een van
de webshops, kun je dat via de oplaadmachine in
de bus of bij één van de vele verkooppunten op
jouw OV-chipkaart zetten.

Goede reis!

