RET MaandKorting - 2019
Een maand lang reizen bij de RET met 20% of 40% korting op het voltarief van saldo reizen.
Voor wie?
Als u in een maand heel vaak (dagelijks) reist met uitsluitend de RET, maar niet altijd in dezelfde
zones. Handig voor reizigers, die naar veel verschillende bestemmingen reizen met de RET of
bijvoorbeeld meerdere werklocaties hebben.
Reist u niet alleen met de RET, maar ook nog met bus, tram of metro van andere OV-bedrijven,
overweeg dan het reisproduct Altijd Korting.
Kenmerken:
- Met RET MaandKorting krijgt u gedurende een maand naar keuze 20% of 40% korting op het
voltarief van saldo reizen. Kinderen (4 t/m 11 jaar) en ouderen (65+) krijgen bij reizen op saldo
met een persoonlijke OV-chipkaart automatisch 34% korting. Indien zij gebruik maken van
RET MaandKorting krijgen zij geen korting op korting; met andere woorden ze krijgen 20% of
40% korting op het voltarief van saldo reizen.
- RET MaandKorting geeft korting op zowel het voltarief basistarief, als het voltarief
kilometertarief en kan uitsluitend worden geladen op een persoonlijke OV-chipkaart.
Wij adviseren u om te kiezen voor ‘automatisch opladen’, zodat u altijd voldoende saldo heeft.
- RET MaandKorting 20%:
o Voor reizigers van 12 t/m 64 jaar, die per maand meer dan € 33,50 besteden aan
reizen op saldo voltarief, is ‘RET MaandKorting 20%’ voordeliger dan reizen op saldo.
o Voor kinderen (4 t/m 11 jaar) en ouderen (65+) is ‘RET MaandKorting 20%’ nooit
voordeliger dan reizen op saldo met de leeftijdskorting van 34%.
- RET MaandKorting 40%:
o Voor volwassenen (19 t/m 64 jaar), die per maand meer dan € 61,50 besteden aan
reizen op saldo voltarief, is ‘RET MaandKorting 40%’ interessant.
o Jeugdigen (12 t/m 18 jaar) kunnen in dit geval beter kiezen voor het reisproduct ‘Altijd
Korting’, waarmee ze 40% korting krijgen voor € 17,50 per maand.
o Voor kinderen (4 t/m 11 jaar) en ouderen (65+) is ‘Altijd Korting’ eveneens een betere
keuze dan ‘RET MaandKorting 40%’, omdat ze daarmee 47% korting krijgen.
- RET MaandKorting 20% en 40% zijn niet in combinatie met elkaar te gebruiken.
- Via de reisplanner www.9292.nl kunt u bepalen hoe duur uw geplande ritten op saldo zijn.
Via ‘Mijn OV-chipkaart’ op www.ov-chipkaart.nl kunt u bepalen hoe duur de ritten waren, die u
op saldo heeft gereisd.
- U dient altijd in- en uit te checken met uw OV-chipkaart, omdat u anders geen geldig
vervoerbewijs heeft en een boete riskeert.
- Bij andere OV-bedrijven werkt dit reisproduct niet. Dus als u overstapt op een lijn van een
ander OV-bedrijf en u gaat daar op saldo reizen, dan betaalt u opnieuw het basistarief en een
bedrag per gereisde kilometer. Als u vervolgens op de terugweg overstapt naar de RET gaat u
niet met RET MaandKorting reizen, maar op saldo. Kortom, gebruik RET MaandKorting
uitsluitend als u alleen maar met de RET reist en niet met een ander OV-bedrijf.
Waar te gebruiken en waar geldig?
RET MaandKorting is uitsluitend bij de RET geldig op bus, tram en metro. Ook geldig in STOPenGO.
Niet geldig op de BOB-bus.
Waar te koop?
- Metrostations: Verkoop- & oplaadautomaten en Oplaadautomaten.
- Via internet bestellen en daarna ophalen bij een ophaalpunt.
- Winkels (o.a. Primera en Tabac & Gifts): Oplaad- & ophaalautomaten.
- RET Servicepunten: kijk voor de locaties en openingstijden op www.ret.nl.
Welke OV-chipkaart?
RET MaandKorting is uitsluitend te laden op een persoonlijke OV-chipkaart, waarop de foto en de
geboortedatum van de gebruiker staan. RET MaandKorting kan niet verstrekt worden op een
anonieme OV-chipkaart of Bedrijvenkaart.

Tarief van RET MaandKorting met een ingangsdatum in 2019:
RET MaandKorting 20%: € 6,70
RET MaandKorting 40%: € 24,60
Let op: Indien u dit reisproduct koopt bij een RET Servicepunt rekenen wij een toeslag van € 0,50.
Geld teruggave en omwisseling van dit reisproduct zijn niet mogelijk.
Privacy
Bij het aanvragen van de OV-chipkaart, een reisproduct van een vervoerbedrijf en tijdens het reizen
worden persoonsgegevens van u verkregen. Deze gegevens zijn onder meer nodig om de met u
gesloten overeenkomst uit te voeren. De persoonlijke OV-chipkaart wordt aangeschaft bij de
kaartuitgever Translink. Translink is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in
verband met uw kaart, waaronder ook beëindiging, blokkering bij verlies en diefstal. Het reisproduct
wordt bij het vervoerbedrijf zelf aangeschaft. Het vervoerbedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens in verband met uw reisproduct en uw reisgegevens. Op de verwerking van
uw persoonsgegevens door het vervoerbedrijf is het privacybeleid van het vervoerbedrijf van
toepassing, welke is in te zien op de website of op te vragen bij de Klantenservice.
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. RET MaandKorting.
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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