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1. Openbaar vervoer in West-Brabant

De bus is de basis van het openbaar vervoer in Noord-Brabant. 
Er zijn stads- en streekbussen en een groot netwerk van 
buurtbussen. De bussen vertrekken regelmatig en bieden snelle 
verbindingen. Zo komt u comfortabel bijna overal in Brabant! 

1.1 De bus
De overheid stelt scherpe eisen aan openbaar vervoerbedrijven. Goede 
reisinformatie, voldoende zitplaatsen en schone voertuigen maken van 
het openbaar vervoer een aantrekkelijke reisvorm.

Onder de naam Bravo verzorgt de provincie Noord-Brabant, samen 
met Arriva en Hermes het openbaar vervoer in Brabant. Met goede 
busverbindingen die aansluiten op de trein voor wie verder wil reizen. 
Bravo staat voor Brabant vervoert ons. 

Met de OV-chipkaart betaalt u zowel in de trein als in de bus, de tram 
en de metro. U hebt dus maar één betaalmiddel nodig voor al het 
openbaar vervoer. Dat helpt om snel en makkelijk te reizen.

Voordelen van de bus:
• Flexibel reizen: De meeste buslijnen rijden minimaal één keer per 

uur, in de spits minimaal twee keer per uur. U hoeft dus nooit lang 
te wachten.

• Korte reistijd: De bus is regelmatig sneller dan de auto, u hebt ook 
geen tijd nodig om te parkeren.

• Goedkoop: De bus is vaak goedkoper dan de auto, 65-plussers 
krijgen in heel Nederland 34% korting in de bus. U bespaart ook op 
eventuele parkeerkosten. In hoofdstuk 6 vindt u meer informatie 
over de kosten van reizen met de (buurt)bus.
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1.2 De buurtbus

Een groot en goed georganiseerd netwerk van enthousiaste 
vrijwilligers rijdt de Arriva-buurtbussen in Noord-Brabant. Er zijn in 
Brabant circa 50 buurtbusverenigingen actief. De buurtbus zorgt ervoor 
dat het buitengebied en verder gelegen dorpen goed bereikbaar zijn 
met openbaar vervoer. Langs de route van de buurtbus kunt u bij elke 
gewenste halte in- en uitstappen. De buurtbus biedt plaats aan acht 
reizigers, er zijn geen staanplaatsen. Gebruikt u een rollator of rolstoel? 
Dan kunt u gewoon met de buurtbus reizen. Een scootmobiel kan niet 
mee. In de buurtbus kunt u gewoon de OV-chipkaart gebruiken. 

Kleinschalig gemak
Een extra voordeel van de buurtbus is het gemakkelijke contact met 
de chauffeur, door het kleinschalige karakter. Er zijn vaste haltes waar 
de buurtbus langskomt. In overleg kan de chauffeur u vaak ook op een 
andere locatie ergens in de buurt van de halte afzetten. Zo hebt u meer 
flexibiliteit en gemak. 
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1.3 De trein
De trein is handig voor langere 
afstanden. Het treinvervoer 
wordt (landelijk en dus ook) 
in de provincie Noord-Brabant 
verzorgd door de Nederlandse 
Spoorwegen. In andere 
provincies rijden er ook treinen 
van Syntus en Arriva. 

Voordelen van de trein
De trein is erg geschikt om snel grotere afstanden af te leggen op een 
comfortabele manier. 

• Flexibel reizen: De meeste treinen rijden minimaal twee keer per 
uur. U hoeft dus nooit lang te wachten. Mocht u toch even moeten 
wachten, of is er vertraging? U kunt altijd een kopje koffie halen op 
het station. Op grotere stations kunt u rondkijken in de winkels. 

• Geen files: De trein is regelmatig sneller dan de auto. U ontwijkt 
files en bent geen tijd kwijt aan parkeren.

• Gezelligheid: De trein is ook een gezellige manier van reizen. 
Voordat u het weet, bent u aan de andere kant van Nederland. 

Wat het kost
De prijs van een treinrit hangt af van de afstand die u aflegt. U kunt 
met de OV-chipkaart reizen, of een los kaartje kopen. Dit kan op elk 
treinstation of via internet. Op het station koopt u losse kaartjes bij de 
gele kaartautomaten. Het kaartje zelf (een eenmalige OV-chipkaart) 
kost €1, -, bovenop de prijs voor de treinreis zelf. Reizen met een eigen 
OV-chipkaart is dus goedkoper.
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1.4 Deeltaxi West-Brabant 

Met deeltaxi kunt u van deur tot deur reizen, of bijvoorbeeld naar een 
bushalte of een treinstation. Deeltaxi is voor iedereen beschikbaar. U 
moet minimaal een uur van tevoren bellen om opgehaald te worden. 
Soms wordt de rit gecombineerd met een rit van andere reizigers.

Wat het kost
Deeltaxi is goedkoper dan een gewone taxi en duurder dan het 
openbaar vervoer. De prijs van de rit hangt af van de afstand die 
u aflegt. U betaalt per rit een instapbedrag en een bedrag per 
kilometer. Klanten met een Wmo-indicatie (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) reizen tegen gereduceerd tarief met deeltaxi. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. 

Via het gratis reserveringsnummer van deeltaxi (0800 – 023 00 33) 
kunt u informatie krijgen over de kosten van een rit. De telefonist(e) 
informeert u dan over de ritprijs. Voor aanvang van de rit betaalt u 
de ritprijs aan de chauffeur. Dit kan contant (liefst met gepast geld) of 
door te pinnen in de taxi. 
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1.5 Mobiliteitsconsulenten
In West-Brabant zijn vrijwillige mobiliteitsconsulenten actief. 
Mobiliteitsconsulenten zijn enthousiaste vrijwilligers die u kunnen 
helpen bij al uw vragen rondom mobiliteit. Hebt u vragen over het 
gebruik van de OV-chipkaart? Of vindt u het handig als iemand met 
u meereist, om in de praktijk te laten zien hoe het openbaar vervoer 
werkt? Schakel dan gratis een mobiliteitsconsulent in. Kijk in de 
folder met lokale informatie in het OV Welkomstpakket voor de 
contactgegevens van de mobiliteitsconsulenten bij u in de buurt.
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2. Comfort anno nu: iedereen kan reizen met het OV

Iedereen kan comfortabel reizen met het openbaar vervoer van 
nu. De bussen en treinen zijn modern, schoon en bieden speciale 
voorzieningen voor mensen die slecht ter been of slechtziend 
zijn. Ook de bushaltes en treinstations zijn de laatste jaren sterk 
verbeterd.

2.1 Aangepaste bussen en haltes
De bussen in Noord-Brabant hebben een verlaagde instap, waardoor 
u gemakkelijk kunt in- en uitstappen als u slecht ter been bent. Uw 
rollator, rolstoel of ander hulpmiddel kan gewoon mee in de bus.

Ook zijn veel bushaltes aangepast, zodat u gelijkvloers kunt instappen. 
De oprit is breed genoeg gemaakt voor rolstoelen. Er zijn aanpassingen 
gedaan in de vorm van blindengeleidelijnen. De bushaltes hebben 
een verhoogd bankje, zodat u gemakkelijk kunt gaan zitten en weer 
opstaan als u even moet wachten. 



11

In de bus zelf zijn zitplaatsen gereserveerd voor mensen die 
minder goed ter been zijn. U kunt op uw eigen tempo instappen en 
plaatsnemen. De chauffeur zal pas gaan rijden als u veilig zit. Voor 
slechtzienden worden de haltes in de bus omgeroepen. De haltes zijn 
ook op schermen te zien. U kunt ook de chauffeur vragen om u een 
seintje te geven als de bus aankomt op uw uitstaphalte. 

Voor rolstoelen is er een speciale plaats in de bus. Deze plek is voorzien 
van een gordel en heeft een verlaagde stopknop. Een rolstoel moet aan 
een paar voorwaarden voldoen om mee te kunnen in de bus:

• De rolstoel is niet groter dan 120 cm lang, 70 cm breed en 107 cm 
hoog.

• Het gezamenlijk gewicht van de rolstoel en passagier is niet meer 
dan 250 kilo.

• Rolstoelen met een verbrandingsmotor zijn niet toegestaan.

• Scootmobiels zijn in de bus niet toegestaan.

Reist u met een rolstoel en kunt u niet met de bus mee omdat de 
rolstoelplaats al bezet is? In dat geval kunt u kosteloos gebruik maken 
van vervangend vervoer met een rolstoeltoegankelijke taxi. Bel de 
Arriva-klantenservice. Telefoon: 0800 - 023 25 45 (gratis), dagelijks 
bereikbaar van 7.00 tot 23.00 uur. Zij regelen de taxirit voor u. 



12

2.2 Ook de trein en het station zijn aangepast
De meeste treinen hebben een coupé met een extra brede schuifdeur 
en ruime zitplaatsen. Er zijn speciale zitplaatsen voor mensen die 
reizen in een rolstoel. Veel treinen hebben ook een aangepast toilet. 
Een blindengeleidenhond mag altijd gratis meereizen (voor het 
meenemen van ‘gewone’ honden in de trein heeft u een extra kaartje 
nodig). U kunt op elk station gelijkvloers instappen. 

U moet tegenwoordig door een poortje om het perron te bereiken. 
Alle poortjesrijen hebben ten minste één brede poort. U herkent deze 
aan de blauwe sticker met het rolstoelsymbool. De brede poort vindt 
u meestal aan de rechterzijde van de poortjes. Voor slechtziende 
en blinde reizigers lopen er door de stations op de hoofdroutes 
geleidelijnen die naar en door het brede poortje leiden. De OV-
chipkaartlezer is voorzien van braille. De geluidssignalen bij een juiste 
of onjuiste check-in/check-uit vallen goed op. Na inchecken met uw 
OV-chipkaart gaat het poortje open. U heeft dan genoeg tijd om door 
het open poortje te gaan, ook als u niet zo goed ter been bent. Op alle 
stations zijn ook roltrappen en liften aanwezig om op de perrons te 
komen. Steile trappen beklimmen is dus niet nodig. 
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2.3 Getrainde medewerkers
Medewerkers van openbaar vervoerbedrijven zijn getraind om als 
gastheer op te treden voor hun reizigers. Zo helpen buschauffeurs 
u graag met het in- en uitchecken en vertellen ze u waar u moet 
uitstappen als u dat van tevoren aangeeft. De bus gaat pas rijden als u 
een zitplaats heeft gevonden. 

Bij de conducteurs in de trein kunt u ook met al uw vragen terecht. En 
u kunt ze aanspreken in en rond het station. Ze helpen u bijvoorbeeld 
graag met in- en uitchecken, of met instappen in de trein. NS biedt ook 
persoonlijke ondersteuning aan reizigers met een beperking. Dit moet 
u vooraf aanvragen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure 
‘Reizen met NS’, in het OV Welkomstpakket. 

In de OV Servicewinkel op NS-station Breda staan elke dag 
medewerkers van Arriva en NS voor u klaar. U krijgt vriendelijk en 
deskundig advies over al uw vragen over bus en trein. Deze service is 
gratis. De OV Servicewinkel is open van 10.00 tot 17.30 uur. 
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3. De OV-chipkaart: één kaart voor alle 
vervoermiddelen

De OV-chipkaart is het betaalmiddel voor het openbaar vervoer 
in Nederland. Met een OV-chipkaart reist u gemakkelijk met de 
bus, trein, tram en metro. U kunt de OV-chipkaart gebruiken bij 
alle openbaar vervoerbedrijven. Het maakt niet uit waar u de OV-
chipkaart heeft gekocht. 

3.1 Zorgeloos reizen

De OV-chipkaart biedt u vrijheid, gemak en tijdwinst. U kunt een halte 
of station eerder of later uitstappen, tot het eindpunt meereizen 
of besluiten het laatste stukje te lopen, zonder dat u zich zorgen 
hoeft te maken of u wel voldoende strippen (of juist te veel) hebt 
afgestempeld.

Als u met de trein reist, hoeft u ook niet vooraf voor een enkele- of 
retourreis te kiezen. Treinkaartjes kopen hoeft niet meer, u kunt direct 
door naar het perron. Dat scheelt wachten bij een mogelijk druk loket 
of automaat. Wel zo prettig.
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3.2 Eerlijk betaalsysteem
Het betaalsysteem is eerlijker geworden met de OV-chipkaart. U 
betaalt namelijk per kilometer en niet meer per zone met strippen. In 
de meeste gevallen bent u daardoor ook goedkoper uit dan vroeger.

3.3 Inzicht in uw reishistorie
Als u met een OV-chipkaart reist kunt u al uw reizen met bijbehorende 
kosten terugzien in uw reishistorie. Alle vervoerders in Nederland 
doen mee aan dit overzicht. U kunt deze informatie gebruiken om 
bijvoorbeeld uw geld terug te vragen bij vertraging.

Hoe kan ik mijn reishistorie inzien?
U hebt een account nodig om uw reishistorie in te zien. Ga hiervoor 
naar de OV Servicewinkel op NS-station Breda. U kunt het account ook 
zelf aanmaken op de website www.ov-chipkaart.nl. Zodra u dit gedaan 
hebt, ziet u meteen alle reizen die u afgelopen anderhalf jaar hebt 
gemaakt. 
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4. De OV-chipkaart: verschillende soorten kaarten

Er zijn twee soorten OV-chipkaarten: een anonieme OV-chipkaart 
(blauw) en een persoonlijke OV-chipkaart (geel). Welke OV-
chipkaart het beste bij u past, hangt af van hoe vaak u met het 
openbaar vervoer reist.

4.1 Anonieme OV-chipkaart
Als u een anonieme OV-chipkaart heeft, kunt u geen abonnementen 
of andere reisproducten op uw kaart zetten. Ook krijgt u geen 
65-pluskorting. Een anonieme OV-chipkaart heeft wel een aantal 
voordelen:

• Meerdere mensen kunnen dezelfde kaart gebruiken (alleen niet 
tegelijkertijd).

• Gemaakte reizen zijn niet tot u te herleiden.

• Koopt u de kaart in een winkel of bij een balie? Er is dan geen 
levertijd, als u er saldo op laadt, is de kaart direct te gebruiken. 
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Een anonieme OV-chipkaart koopt u:
• Bij verkoopautomaten op stations.

• Bij diverse tabakszaken (zoals Primera).

• Bij diverse supermarkten.

• Bij sommige Bruna’s.

• Aan de balie van een vervoerder (zoals Arriva en NS in de OV 
Servicewinkel op NS-station Breda).

• Op internet: www.ovshop.nl.
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4.2 De persoonlijke OV-chipkaart
De naam zegt het al: een persoonlijke OV-chipkaart is alleen voor u 
bestemd. Deze OV-chipkaart is voorzien van uw geboortedatum, naam 
en pasfoto. Een persoonlijke OV-chipkaart biedt u meerdere voordelen: 

• Automatische leeftijdskorting in de bus voor 65-plussers (in 2018 is 
dit 34%).

• Mogelijkheid om reissaldo automatisch op te laden.

• Geschikt voor abonnementen.
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• Blokkeren bij verlies of diefstal, waarna het saldo op een nieuwe 
persoonlijke OV-chipkaart kan worden gezet.

Het belangrijkste voordeel van een persoonlijke OV-chipkaart is 
het kunnen gebruiken van zogeheten reisproducten. Vaak zijn dat 
kortingsabonnementen. Deze abonnementen zijn te koop bij de OV 
Servicewinkel op NS-station Breda, of op de website van de vervoerder. 
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Een persoonlijke OV-chipkaart aanvragen
Een persoonlijke OV-chipkaart vraagt u eenvoudig aan op de website: 
www.ov-chipkaart.nl. U hebt hiervoor een digitale pasfoto nodig. De 
persoonlijke OV-chipkaart kost €7,50. Dit betaalt u via iDeal. Kunt u 
of wilt u uw persoonlijke OV-chipkaart niet online aanvragen? Vraag 
dan bij een balie van een vervoerder een papieren aanvraagformulier 
voor een persoonlijke OV-chipkaart. Ga bijvoorbeeld naar de OV 
Servicewinkel op NS-station Breda. U kunt het formulier ook aanvragen 
via de OV-chipkaart klantenservice: 0900-0980 (gebruikelijke 
belkosten). Let op: als u een papieren aanvraagformulier gebruikt, 
betaalt u €3,- extra voor de persoonlijke OV-chipkaart. De levertijd is 
ongeveer 7 werkdagen.
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4.3 Welke OV-chipkaart past bij u?

STAPPENPLAN

Stap 1: Reist u vaak met het openbaar vervoer?

Ja, of dat ben ik wel van plan  Voor u is de persoonlijke OV-chipkaart handig. 
U kunt er verschillende abonnementen of reisproducten tegelijk op zetten. Ook 
krijgen 65-plussers automatisch 34% leeftijdskorting in de bus van Arriva. 

Nee, en dat ben ik ook niet van plan  Ga door naar stap 2.

Stap 2: Bent u ouder dan 65, of wordt u binnenkort 65?

Ja  Voor u is reizen met de persoonlijke OV-chipkaart voordelig, reizigers van 65 
jaar en ouder krijgen automatisch 34% leeftijdskorting in de bus van Arriva.

Nee  Ga door naar stap 3.

Stap 3: Wilt u een (kortings)abonnement kunnen
gebruiken?

Ja  U hebt een persoonlijke OV-chipkaart nodig. Op deze OV-chipkaart kunt u 
(kortings)abonnementen zetten zoals Brabant Dalkorting of Arriva Vrij Reizen.

Nee  Ga door naar stap 4.

Stap 4: Wilt u dat meerdere personen de kaart kunnen
gebruiken?

Ja  De anonieme kaart is de beste keus voor u. U kunt de anonieme kaart met 
meer mensen gebruiken, alleen niet tegelijkertijd

Nee dat is niet nodig  U kunt beter de persoonlijke OV-chipkaart aanvragen, 
reizen is dan namelijk altijd goedkoper als u ouder bent dan 65.
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5. De OV-chipkaart (automatisch) opladen

De OV-chipkaart fungeert als een soort portemonnee. Er moet 
saldo of een abonnement op uw OV-chipkaart staan om mee 
te kunnen reizen. Dit saldo is het geld in uw portemonnee. U 
kunt het saldo handmatig op de OV-chipkaart zetten, of dit 
automatisch laten bijvullen wanneer nodig.

5.1 Handmatig saldo opladen
Wilt u het saldo op uw OV-chipkaart handmatig opladen? Dat kan bij 
de gele automaat in diverse supermarkten en tabaksspeciaalzaken, 
op treinstations en in sommige bussen. U kunt ook uw OV-chipkaart 
opladen via internet: www.ov-chipkaart.nl. Bij de automaten kunt 
u ook reisproducten (zoals kortingskaarten) kopen en opladen, 
bestellingen van de webwinkel ophalen en uw kaartgegevens bekijken.

5.2 Automatisch saldo opladen
Reist u regelmatig met bus of trein? Dan is het handig om het saldo op 
uw OV-chipkaart automatisch te laten aanvullen. De reizen die u maakt 
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met de OV-chipkaart worden automatisch afgeboekt. Zodra het saldo 
onder €5,- komt, wordt het saldo automatisch opgeladen met een door 
u gekozen bedrag, bijvoorbeeld €10,-, €20,- of €50,-. Dit bedrag wordt 
automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Dit opladen gebeurt 
alleen als uw saldo te laag is, u spaart dus geen onnodig ‘reistegoed’ 
op.

U kunt bij het aanvragen van uw persoonlijke OV-chipkaart gelijk 
aangeven of u gebruik wilt maken van het automatisch opladen. Als u 
de kaart thuis krijgt, werkt het automatisch opladen meteen. U kunt 
gewoon inchecken in de bus. Als u met de trein wilt reizen, moet u 
eerst naar de ticketautomaat op het treinstation. Leg de OV-chipkaart 
op de kaartlezer, kies de optie ‘treinreizen activeren’ en geef aan of 
u in de 1e of 2e klas wilt reizen. U kunt het automatisch opladen ook 
later nog aanzetten. Ga hiervoor naar de OV Servicewinkel op NS-
station Breda. Of ga naar de website www.ov-chipkaart.nl.
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5.3 Automatisch opladen of niet?

STAPPENPLAN

Stap 1: Heeft u een anonieme OV-chipkaart?

Ja  U kunt alleen handmatig opladen.

Nee  Ga door naar stap 2.

Stap 2: Reist u vaak met het OV?

Ja  Dan kunt u het beste voor automatisch opladen kiezen, u heeft dan altijd 
voldoende saldo.

Nee  Dan is handmatig opladen niet zo handig, zo blijft er niet te veel geld ‘stil’ 
staan op uw kaart.
Nee, maar wel soms met de trein  Dan is automatisch opladen toch de beste 
keus. Als u met de trein gaat moet er namelijk minimaal €20,- (voor de borg, €10,- 
als u een voordeeluren-abonnement heeft) op uw kaart staan.



25

6. Reizen met de OV-chipkaart

Reizen met de OV-chipkaart is gemakkelijker dan u misschien 
denkt. In dit hoofdstuk leest u hoe u de OV-chipkaart gebruikt in 
de bus en de trein.

6.1 In- en uitchecken in de bus
Gaat u met de bus? Dan moet u altijd inchecken en uitchecken met uw 
OV-chipkaart. Bij het instappen houdt u uw kaart tegen het scherm van 
de kaartlezer. Uw kaart wordt gecontroleerd op een geldig reisproduct 
of voldoende saldo. De kaartlezer piept vervolgens één keer als de 
check-in is gelukt. U hoort een dubbele piep als de check-in niet lukt. 
In het scherm kunt u dan zien waarom de check-in niet is gelukt. Deze 
pieptonen werken hetzelfde bij het uitchecken: één piep als het lukt, 
een dubbele piep als er iets mis is. Lukt het niet? De buschauffeur 
helpt u graag.
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Met de OV-chipkaart betaalt u per kilometer
De afstand van de reis bepaalt deels de prijs. Met een OV-chipkaart 
betaalt u in de bus minimaal €0,90. Dit is het basistarief. Hier bovenop 
betaalt u €0,157 per kilometer. Dit zijn de reguliere prijzen (tarief 
2018), met abonnementen kunt u nog goedkoper uit zijn. Reist u met 
een persoonlijke OV-chipkaart, dan krijgt u als u 65 jaar of ouder bent 
in de bus automatisch 34% leeftijdskorting.

Als u incheckt wordt er €4, - borg afgeschreven, het restant krijgt u 
automatisch terug bij uitchecken. Deze borg heet instaptarief (niet te 
verwarren met het basistarief). Bij lange afstanden kan de borg €8, - 
zijn. Deze borg krijgt u terug als u weer uitcheckt. 

Uitchecken en overstappen in de bus
Verlaat u de bus? Houd uw kaart opnieuw tegen het scherm van een 
kaartlezer. De kaartlezer gaat na hoe ver u gereisd hebt en of u reist 
met een abonnement of op saldo. Hebt u gereisd op saldo? Dan ziet u 
op de kaartlezer wat uw reis gekost heeft. Het instaptarief (de borg), 
min de reiskosten, wordt op uw kaart teruggezet. Vergeet niet uit te 
checken! Anders bent u het volledige instaptarief kwijt. 

Als u overstapt van de ene bus naar de andere, checkt u altijd uit en 
opnieuw in. Wanneer u binnen 35 minuten opnieuw incheckt, betaalt 
u slechts één keer het basistarief van €0,90.

Los kaartje
Hebt u geen OV-chipkaart? U kunt een los kaartje (Ritkaart) in de 
bus kopen. In de bus kunt u tegenwoordig alleen nog maar met uw 
bankpas betalen: met de PIN of contactloos. De meeste ritkaarten 
in Noord-Brabant kosten €3,98. Bij grote afstanden kan een ritkaart 
duurder zijn. Voor €6,22 heeft u een dalurenkaartje. Met dit kaartje 
kunt u de hele dag tijdens de daluren (na 9.00 uur) met de bus reizen 
in heel Noord-Brabant.
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6.2 In-en uitchecken in de trein
Ook als u met de trein reist, moet u altijd inchecken en uitchecken 
met uw OV-chipkaart. Aan het begin van uw reis houdt u uw kaart 
tegen het scherm van het poortje op het station. Uw kaart wordt 
gecontroleerd op een geldig abonnement of voldoende saldo. Daarna 
gaat het poortje open en geeft het een bevestigingssignaal (piep-piep).

Als u incheckt met de OV-chipkaart betaalt u het instaptarief van €20, - 
Bij het uitchecken krijgt u het restant dat niet is gebruikt automatisch 
teruggestort op uw OV-chipkaart. Als u een Voordeelurenabonnement 
hebt, is het instaptarief €10, -. Dit bedrag moet dus op de kaart staan, 
anders kunt u niet inchecken. 

Uitchecken en overstappen in de trein
Aan het einde van uw reis, of bij overstappen naar een ander 
vervoermiddel, houdt u uw kaart opnieuw tegen het scherm van een 
poortje of kaartlezer (vaak een zuil of paaltje). De kaartlezer gaat na 
of u gereisd hebt op een abonnement of op saldo. Hebt u gereisd op 
saldo, dan ziet u op de kaartlezer wat uw reis gekost heeft. Bij de trein 
is het basistarief verwerkt in de ritprijs. Het instaptarief (de borg), 
min de reiskosten, worden op uw kaart teruggezet. Vergeet niet uit te 
checken! Anders bent u het volledige instaptarief kwijt. Check pas uit 
op het station waar u het station verlaat. 

Als u overstapt van de ene trein op de andere, hoeft u niet uit te 
checken en opnieuw in te checken. Uitzondering op deze regel is als 
u van vervoerder wisselt. Een voorbeeld: als u met de NS-trein van 
Breda naar Dordrecht reist, en hier overstapt op de Arriva-trein naar 
Gorinchem, dan moet op u op station Dordrecht éérst uitchecken bij 
de uitcheckpaal van NS, en vervolgens inchecken bij de Arriva-paal. In 
dat geval vindt u deze in- en uitcheck palen op het perron.
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6.3 Geld terugvragen
Hebt u vertraging gehad tijdens uw binnenlandse reis met NS? Bij 
een vertraging vanaf 30 minuten kunt u een aanvraag indienen voor 
een vergoeding. Dit kan via NS Klantenservice: 030 – 751 51 55 of 
via internet: www.ns.nl. Het bedrag dat u ontvangt hangt af van uw 
vervoerbewijs en de duur van de vertraging. Wanneer de vergoeding 
minder is dan €2,30 stort NS geen geld terug, dus hoeft u geen 
aanvraag in te dienen. Hebt u gereisd met de Intercity Direct, de snelle 
trein tussen Amsterdam Centraal en Breda? Dan kunt u vanaf 15 
minuten vertraging een verzoek insturen.

Vergeten uit te checken in de trein
Bent u vergeten uit te checken in de trein? Dan kunt dit binnen 6 uur 
na uw reis alsnog doen bij een paaltje of poortje van NS. Lukt het niet 
binnen deze termijn, dan kunt u vanaf 24 uur na uw reis een aanvraag 
indienen om geld terug te krijgen. Dit kan via www.ns.nl of via NS 
Klantenservice: 030 - 751 51 55 of via internet www.ns.nl. Doe dit wel 
binnen 6 maanden na uw reis.

Vergeten uit te checken in de bus
Bent u vergeten uit te checken na het uitstappen? Zo vraagt u het 
teveel betaalde geld terug:
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STAPPENPLAN

Stap 1: Pak de telefoon of ga naar de website

Bel: 0800 – 202 20 22 (gratis). Op internet gaat u naar www.uitcheckgemist.nl 

Stap 2: Vind de gemiste uitcheck

U komt nu te weten bij welke rit(ten) u niet heeft uitgecheckt. Geef de juiste 
instaplocatie en eindbestemming op bij de rit waar het over gaat. U weet gelijk 
over hoeveel saldo het gaat.

Stap 3: Saldo ophalen

Het teruggevraagde saldo wordt klaargezet. Ga nu met uw OV-chipkaart langs de 
automaat (bijvoorbeeld die in de supermarkt) om het saldo op te halen. U kunt 
nu het saldo gelijk weer gebruiken.
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7. Voordelen voor senioren in het Openbaar Vervoer

Senioren kunnen profiteren van verschillende voordelen. Hierdoor 
wordt reizen met het openbaar vervoer extra aantrekkelijk. Een 
overzicht: 

7.1 Kortingen en abonnementen voor de (buurt)bus

• Bent u ouder dan 65? 
U krijgt automatisch 
34% korting als u reist 
met een persoonlijke 
OV-chipkaart

• Brabant Dalkorting: 
voor €11,95 per jaar 
krijgt u 40% extra 
korting op reizen na 
9.00 uur

U hebt een persoonlijke 
OV-chipkaart nodig 
om deze kortingen te 
kunnen gebruiken. De 
abonnementen kunt 
u aanvragen bij de OV 
Servicewinkel op NS-station 
Breda of op de website van 
Arriva: www.arriva.nl.
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7.2 Kortingen en abonnementen voor de trein
Let op: kortingen voor de bus gelden niet voor de trein en andersom. U 
kunt verschillende kortingen voor de trein kopen bij NS.

Voor €63,70 per jaar heeft u een Voordeelurenabonnement. Hiermee 
hebt u normaal gesproken 40% korting voor reizen na 9.00 uur. Bent 
u ouder dan 60? Dan kunt u met uw Voordeelurenabonnement 
gebruik maken van seniorenkorting, de zogenaamde Keuzedagen. 
Met Keuzedagen reist u 7 keer per jaar een dag extra voordelig met 
de trein door heel Nederland. U betaalt dan naast het bedrag voor 
uw Voordeelurenabonnement nog €24,50 (2e klas) of €49,50 (1e klas) 
extra voor de Keuzedagen. Op uw Keuzedagen kunt u gratis reizen in 
heel Nederland. Uw Keuzedag is de hele dag geldig in het weekend en 
op feestdagen. Op werkdagen mag u gratis reizen na 9.00 uur, óók in 
de middagspits. Reizigers van 60 jaar en ouder ontvangen bovendien 
een RailPlus-kaart. Daarmee krijgt u 15% korting op veel treinreizen in 
Europa. Leuk voor een stedentrip bijvoorbeeld!

U hebt een persoonlijke OV-chipkaart nodig om deze kortingen te 
kunnen gebruiken. De abonnementen kunt u aanvragen bij de OV 
Servicewinkel op NS-station Breda of op de website van NS: www.ns.nl. 
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8. Reisinformatie: waar vindt u dat?

Bij de bushaltes en op treinstations vindt u vertrekinformatie 
op borden en tegenwoordig ook vaak op digitale schermen. 
Het is handig om vooraf te plannen hoe u op uw plaats van 
bestemming komt. Dit kunt u doen via:

8.1 Reisplanners
9292 (alle openbaar vervoer) 

Handig als u meerdere 
vervoermiddelen zoals bus, trein, 
tram of metro gaat gebruiken.
Telefoon: 0900 - 92 92 (€0,90 per 
minuut (max. €18, - ), van 07.00 
tot 21.30 uur)
Internet: http://www.9292ov.nl 
(ook als smartphone app)

 Ik wil vervoer (alle openbaar vervoer in Brabant, Gelderland en 
Overijssel) 
Vooral nuttig als u lokale vervoermiddelen en vrijwillige initiatieven 
nodig heeft (zoals de buurtbus).
Internet: http://www.ikwilvervoer.nl 

NS Reisplanner (alleen trein) 
Nuttig voor plannen van treinreizen.
Telefoon: 030-751 51 55 (normaal tarief, 24 uur per dag) 
Internet: http://www.ns.nl/reisplanner (ook als smartphone app).

Bravo; Brabant vervoert ons
Alles over reizen in Brabant
Internet: www.bravo.info 
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Controleer dit altijd even:
• Klopt de vertreklocatie en de eindbestemming?

• Hebt u rekening gehouden met uw reistijd naar de beginhalte? 

• Klopt de vertrek- en aankomstdatum en hebt u de tijd goed 
ingevuld?

• Houdt het reisadvies genoeg rekening met voldoende overstaptijd?
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9. Handige websites

• Alle informatie over reizen in Brabant: www.bravo.info 

• Alles over de OV-chipkaart: www.ov-chipkaart.nl 

• Bekijk hoe toegankelijk de meeste bushaltes in Nederland zijn: 
www.haltescan.nl 

• Bus (voordeel)abonnementen kopen die geldig zijn in West- en 
Oost-Brabant: www.arriva.nl  

• Bus (voordeel)abonnementen kopen die geldig zijn in Zuid-Oost-
Brabant: https://shop.connexion.nl   
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• Trein (voordeel)abonnementen kopen: www.ns.nl/abonnementen  
 
• Op internet oefenen met de OV-chipkaart: www.uitlegov-chipkaart.nl 

• Geld terugvragen als u bent vergeten uit te checken:  
www.uitcheckgemist.nl 

• Deeltaxi West-Brabant: www.deeltaxi-westbrabant.nl 




