Vrij vervoer Feyenoord – 2019
Gedurende 3 uur voor en 3 uur na de thuiswedstrijden van Feyenoord hebben houders van een
seizoen- of wedstrijdkaart van Feyenoord recht op vrij vervoer in alle RET bussen en trams.
Voor wie?
Houders van seizoen- of wedstrijdkaarten van Feyenoord, die een thuiswedstrijd in Stadion Feijenoord
(De Kuip) bezoeken.
Kenmerken:
- Het vrij vervoer is voor bezitters van een door, of vanwege, Feyenoord uitgegeven
toegangskaart (zoals seizoenkaart, passe partout, losse kaart of E-ticket) voor een op die dag
te houden thuisvoetbalwedstrijd van het eerste elftal van Feyenoord die onder volledige
verantwoordelijkheid van Feyenoord in Stadion Feijenoord wordt gespeeld in de Eredivisie, de
KNVB beker (alleen 1e ronde) en kwalificatiewedstrijden voor de UEFA competities, alsmede
de vriendschappelijke wedstrijden (maximaal 2 per seizoen).
- Op vertoon van de toegangskaart kan gedurende 3 uur voor aanvang tot 3 uur na afloop van
de voetbalwedstrijd gebruik worden gemaakt van alle RET bus- en tramlijnen en STOPenGO .
- Het openbaar vervoer is niet gratis bij de volgende wedstrijden:
o Oefenwedstrijden
o Benefietwedstrijden
o Overige bekerwedstrijden
o Overige Europese wedstrijden
o Memorials/Tutorials (Dirk Kuijt of Schermen in de Kuip)
o Open dag & Kameraadjesdag
- Vrij vervoer Feyenoord is geen reisproduct, dat u op een OV-chipkaart moet laden of een
papieren vervoerbewijs, dat u moet kopen. De seizoen- of wedstrijdkaart van Feyenoord geldt
als zichtkaart. U dient deze te tonen aan de buschauffeur bij het instappen en aan de
tramconducteur bij de controle.
Waar te gebruiken en waar geldig?
Geldig in alle bussen en trams van de RET en in STOPenGO.
Niet geldig in de BOB-bus.
Waar te koop?
N.v.t.
Welke OV-chipkaart?
N.v.t.
Tarief:
N.v.t.
Vervoervoorwaarden
Op het vervoer zijn de Algemene Voorwaarden Openbaar stads- en streekvervoer van toepassing
voor zover deze niet afwijken van de hierboven genoemde regels m.b.t. Vrij vervoer Feyenoord.
Deze vervoervoorwaarden kunt u inzien op www.ret.nl of opvragen bij de RET Klantenservice via
telefoonnummer 0900 - 500 6010 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten)
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