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Op reis met de OV-Chipkaart.

Reistip 1:

Begint u uw reis op de stations Ede-Centrum, Lunteren, Barneveld Centrum of Barneveld Noord? Check dan

Reist u zowel met de Valleilijn

in bij de kaartleesautomaat. Houd uw OV-chipkaart voor het OV-chipkaart logo; bij voldoende saldo gaat

als met NS? Met een 'papieren'

er een groen lampje branden en hoort u een signaal als teken dat de incheck procedure correct is verlopen.

opstaptarief!

kaartje betaalt u maar 1 keer het

Covers will be glued here.
Please leave this area white.

NB. Please set up
cover artwork on seperate file.

Eindigt u uw reis ook op één van de bovengenoemde stations? Check dan op dezelfde manier uit. U krijgt
wederom een bevestiging d.m.v. het groene lampje, u ziet wat u voor uw reis heeft betaald en hoeveel

Reistip 2:

saldo er nog op uw kaart staat.Vergeet nooit uit te checken. Wanneer u vergeet uit te checken, wordt het

Altijd in- en uitchecken, ook al

Reis je met een Studentenkaart?
reis je gratis!

instaptarief van € 20 (€ 10 als u een voordeelproduct op uw kaart heeft staat) niet teruggestort.

Begint u uw reis op station Amersfoort of op station Ede-Wageningen? Op deze stations staan ook kaartlezers van NS. Het is belangrijk dat

u incheckt bij een kaartlezer van Connexxion, herkenbaar aan de Valleilijn blauwe sticker op de paal en het logo van Connexxion. Alleen dan
beschikt u over een geldig vervoerbewijs voor de Valleilijn.

All items
of artwork to bleed should
Eindigt uw reis op station Amersfoort of op station Ede-Wageningen? Let er dan op dat u uitcheckt bij een kaartlezer
van Connexxion,
do so by 3mm
ie. to the edge of the purple border.

herkenbaar aan het Valleilijnblauw. Alleen dan kan het systeem uw reiskosten betalen en het teveel betaalde terugstorten.
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not to bleed,
Stapt u op station Amersfoort of op station Ede-Wageningen over van de Valleilijn op een trein van NS of omgekeerd?
checkt

including text should be kept within

uit bij een kaartlezer van Valleilijn met de Valleilijnblauwe uitstraling, het systeem kan dan uw reiskosten uitrekenen van uw
oparea.
de
the reis
white
Valleilijn. Vervolgens checkt u in bij een kaartlezer van NS en vervolgt u uw treinreis met een NS-trein. Dit geldt omgekeerd ook voor een
overstap van een NS-trein op de Valleilijn.

Ingewikkeld? Dat valt mee, u dient er bij
een overstap op de stations Amersfoort
en Ede-Wageningen alert op te zijn
dat u altijd eerst uitcheckt bij de

kaartlezer van de vervoerder waarvan

u de trein net hebt verlaten en vervol-
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kaartjes voor de trein, strippenkaarten

vervoerder waarmee u uw reis vervolgt.

en/of sterabonnementen voor bus/

tram/metro. Geen zorgen meer over

Stapt u in Amersfoort of Ede-

voldoende strippen of sterren. Als u

Wageningen over op een bus? Ook

NB. Please set up
cover artwork on seperate file.

op de juiste manier in- en uitcheckt

dan checkt u eerst uit bij de Valleilijn

beschikt u altijd over een geldig

kaartlezer, u gaat naar het busstation

vervoerbewijs voor al het openbaar

en checkt in bij de bus waarmee u uw

vervoer in heel Nederland.

reis voortzet.

De ‘papieren’ treinkaartjes blijven in

Wij wensen u een goede reis met de OV-chipkaart!
A

per openbaar vervoer in Nederland

betalen. Geen gedoe meer met losse

gens incheckt bij de kaartlezer van de

Covers will be glued here.
Please leave this area white.

Met de OV-chipkaart kunt u alle reizen

ieder geval tot oktober 2012 geldig.

In deze folder vindt u alle informatie
over het gebruik van de OV-chipkaart op
de Valleilijn. Lees deze op uw gemak
eens door. Vooral als u in Amersfoort of
Ede-Wageningen overstapt op een trein
van NS is het belangrijk dat u de juiste
procedure volgt. Wij vertellen u er in
deze folder alles over.

Kies uw OV-kaart

Opladen bij de automaat

OV-chipkaart. De persoonlijke OV-chipkaart biedt de meeste voordelen. De anonieme

opladen. Deze vindt u onder meer op stations, in sommige bussen en supermarkten en

Er zijn twee soorten OV-chipkaarten: een persoonlijke OV-chipkaart en een anonieme
OV-chipkaart is handig als u minder vaak reist. Hieronder staan de eigenschappen van
elke kaart op een rijtje. U bepaalt zelf welke kaart het best bij u past.

Beide kaarten kosten € 7,50 en zijn 5 jaar geldig op alle bussen, trams en metro’s in heel
Nederland, op de treinen van NS, Connexxion, Veolia, Syntus en Arriva.

Voor treinreizen moet u het product ‘reizen op saldo’ op uw kaart laden. Dat is een eenmalige handeling via www.ns.nl, NS klantenservice 0900-202 11 63 (€ 0,10 per minuut)
of aan een loket van NS Tickets en Service (stations Amersfoort en Ede-Wageningen).
Daarmee maakt u uw OV-chipkaart geschikt voor reizen met de trein.

Op honderden plekken in Nederland staan automaten waar u uw OV-chipkaart kunt

tabakszaken. Ook kunt u via www.ov-chipkaart.nl uw kaart opladen. U dient het gestorte bedrag dan nog wel op uw kaart te zetten. Dit kan bij een groot aantal kaartautomaten op de stations of bij een oplaadpunt (zie het overzicht verderop in deze folder).

Oplaadpunten in de omgeving van de Valleilijn (kijk voor actuele adressen of voor oplaadpunten elders in Nederland op www.ov-chipkaart.nl).
Amersfoort NS

(in de directe omgeving van het station, in de stad zijn er meer locaties)
Station NS (plaatskaarten automaten, loket Tickets en Service)
Station NS AH to go

Albert Heijn Hellestraat 25

Primera Brandsen Arnhemseweg 35
Barneveld

Plus Barneveld Gowthorpeplein 50

Een OV-chipkaart aanschaffen?
De persoonlijke OV-chipkaart

De persoonlijke OV-chipkaart staat op naam en is voorzien van een pasfoto; alleen de houder

van wie de foto op de kaart staat kan met deze OV-chipkaart reizen. De persoonlijke kaart
heeft een aantal voordelen:

• Kinderen van 4 t/m 11 jaar en reizigers van 65+, hebben in de bus/tram/metro recht op
leeftijdskorting (34%) en krijgen deze automatisch bij het inchecken.

• U kunt de kaart bij verlies of diefstal blokkeren.

• U kunt gebruik maken van de extra services van de OV-chipkaart, zoals automatisch
opladen van saldo, kopen van saldo via internet en declaratie overzichten maken.

• Een sterabonnement kan alleen op een persoonlijke OV-chipkaart geplaatst worden.

• Heeft u een NS-voordeelurenkaart, NS jaartrajectkaart of een OV-jaarkaart?

Dit is al een OV-chipkaart. U hoeft geen aparte OV-chipkaart meer aan te schaffen.

• Een persoonlijke OV-chipkaart kunt u aanschaffen via connexxion.nl.
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• Een anonieme OV-chipkaart kunt u aanschaffen bij diverse tabaks- en gemakwinkels,
maar ook bij de loketten van station Amersfoort en Ede-Wageningen of bij een groot
aantal kaartverkoopautomaten op de treinstations. Kijk voor de verkooppunten op
connexxion.nl.

Lunteren

Readshop Dorpsstraat 121
Ede

Station NS Ede-Wageningen (plaatskaarten automaten, loket Tickets en Service)
Readshop Rozenplein 5

Primera Bellestein 45/47
Vivant Venkelstraat 4

Primera Parkweg Hoog Maanen 1

Christelijke Hogeschool Oude Kerkweg 100
Bij alle locaties kunt u:

• Uw actuele saldo checken.

• Saldo opladen met behulp van de bankpas

• Bestellingen ophalen, bijv. een storting van saldo via internet
• Automatisch opladen op de kaart zetten

• Studentenreisproduct op de kaart zetten

De anonieme OV-chipkaart

Automatisch opladen

aan iemand anders uitlenen, iedereen mag met een anonieme OV-chipkaart op reis.

soonlijke OV-chipkaart? Vraag dan

De anonieme OV-chipkaart staat niet op naam en is zonder pasfoto. Deze kaart kunt u
Met de anonieme kaart kan altijd maximaal 1 persoon reizen. De anonieme OV-chipkaart
verstrekt geen leeftijdskorting, biedt geen automatisch opladen, kan niet geblokkeerd
worden en het opladen van speciale reisproducten is ook niet mogelijk.

Welke kaart het beste bij u past is een persoonlijke keuze, afhankelijk van bijvoorbeeld de
frequentie waarmee u met het openbaar vervoer reist, of het al dan niet recht hebben op

leeftijdskorting. Het gemak van automatisch opladen (u zit dan nooit zonder saldo) is een
voordeel dat alleen op de persoonlijke kaart mogelijk is. Op basis van zulke afwegingen
komt u tot uw keuze.

• Reizen op saldo (voor treinreizen) op de kaart zetten

Wilt u optimaal gemak met een per-

Bij de meeste locaties (in ieder geval locaties als Readshop, Plus, Primera) kunt u ook:

automatisch opladen aan. U heeft

• Uw laatste 10 gemaakte reizen terugzien.

dan altijd voldoende saldo op uw

OV-chipkaart. Zodra het saldo op uw

• Een anonieme OV-chipkaart kopen.

• Producten op uw kaart zetten en/of de resterende geldigheid daarvan checken.

OV-chipkaart onder de € 5,- komt, wordt
automatisch € 10,-, € 20,- of € 50,- van
uw bankrekening overgeboekt naar
uw OV-chipkaart. Ga voor het aan-

vragen van automatisch opladen naar
connexxion.nl.
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