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Kijk voor scholierenabonnementen op 
goedbezigbus.nl/school

Een stoere meid of jongen pakt 
de fiets naar school.

.....en soms even niet.
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€43,
P E R  M A A N D

20

Uitgevoerd door

Jeugdabonnement 12 t/m 18 jaar
Het Jeugdabonnement past bij jou als je tussen de 12 en 18 jaar bent en in een bepaalde 

periode (bijna) dagelijks met de bus naar school reist. Je reist hiermee onbeperkt met de bus 

in heel Brabant voor € 86,40 per maand (tarief 2016).

Zelfs in het weekend!

Het Jeugdabonnement is niet geldig:

• in bussen van Arriva uit Gelderland die in Brabant rijden

• op lijn 19 van Connexxion die via België naar Breda rijdt

• op lijn 27 van Veolia Transport uit Limburg

• in nachtnetlijnen, transferiumbussen en de UITbus

Bestel het Jeugdabonnement direct in onze webshop:

goedbezigbus.nl/webshop

Brabant Vrij 16/17-jarigen
Ben je 16 of 17 jaar en reis je (bijna) dagelijks met de bus naar school? Kies dan voor het 

Brabant Vrij 16/17-jarigen abonnement. Hiermee reis je de hele maand op werkdagen 

(maandag tot en met vrijdag) onbeperkt met de bus in heel Brabant. Het abonnement kost  

€ 43,20 per maand (tarief 2016) en kan ingaan op elke gewenste doordeweekse dag.

Het Brabant Vrij 16/17-jarigen abonnement is niet geldig: 

• in het weekend en tijdens nationale feestdagen

• in bussen van Arriva uit Gelderland die in Brabant rijden

• op lijn 19 van Connexxion die via België naar Breda rijdt

• op lijn 27 van Veolia Transport uit Limburg

• in nachtnetlijnen, transferiumbussen en de UITbus

Bestel het Brabant Vrij 16/17 jarigen abonnement direct in onze webshop: 

goedbezigbus.nl/webshop

Altijd Korting 12 t/m 18 jaar
Reis je af en toe met de bus naar school, bijvoorbeeld alleen als het slecht weer is? Dan kun 

je het beste kiezen voor Altijd Korting. Voor € 17,50 per maand of € 175,00 per jaar krijg 

je dan 40 procent korting op alle reizen die je met de bus maakt, ook in het weekend en op 

feestdagen!

Bestel Altijd Korting direct in onze webshop: 

goedbezigbus.nl/webshop

Reisproduct bestellen: hoe werkt dat?
Om gebruik te maken van één van deze producten heb je een persoonlijke OV-chipkaart  

nodig. Die kun je heel eenvoudig aanvragen via www.ov-chipkaart.nl/aanvragen. 

Let op: wil je profiteren van de kortingen en tarieven voor scholieren? Kies dan voor een per-

soonlijke OV-chipkaart en niet voor de anonieme variant. Met een persoonlijke OV-chipkaart 

kan namelijk je leeftijd gecontroleerd worden.

Zodra je een persoonlijke OV-chipkaart hebt besteld, krijg je een uniek 16-cijferig OV-chip-

kaart nummer. Met dit nummer kun je het Jeugabonnement, het Brabant Vrij 16/17 jarigen 

abonnement of Altijd Korting bestellen in de webshop van Arriva.

Als je een product hebt besteld in de webshop van Arriva, moet je het product nog ‘op je 

OV-chipkaart zetten’. Dat doe je snel en gemakkelijk bij een blauwe of gele oplaadmachine 

in de bus of bij één van de vele verkooppunten. Zodra het abonnement op je persoonlijke 

OV-chipkaart staat, ben je klaar om te reizen.



Een stoere meid of jongen pakt 
de fiets naar school.
.....en soms even niet. 
Een beetje regen en wind, daar laten wij ons in Nederland niet zo snel door afschrik-

ken. En dus pak jij waarschijnlijk, net als duizenden andere  scholieren in Brabant, 

meestal de fiets naar school. Maar heb je een keertje geen zin of tijd om nat- 

geregend en verwaaid aan te komen? Neem dan  lekker de bus van Arriva! 

Waarom soms de bus nemen? 
Je hebt je verslapen, een lekke band of gewoon niet zo’n trek in een nat pak.  

Kan een keer gebeuren! Op zo’n moment is het wel erg fijn om met de bus naar school te 

kunnen gaan. Je checkt in met je OV-chipkaart, gaat lekker zitten en komt helemaal droog  

en fris op school aan. 

Natuurlijk kun je per reis betalen, maar Arriva heeft ook speciale reisabonnementen voor jou 

als scholier. Zelfs als je maar af en toe de bus neemt, kan dat al heel gunstig zijn.  

Met Altijd Korting krijg je op elke reis een korting van 40 procent. Ga je vaker met de bus, 

kijk dan eens bij het Jeugdabonnement of het Brabant Vrij 16-/17-jarigen-abonnement.

Hoe kun jij het voordeligst gebruikmaken van de bus?  

Kijk op goedbezigbus.nl/school.

Goede reis!

Veilig naar school met Arriva

Dagelijks reizen duizenden leerlingen in heel Nederland met het openbaar vervoer 

van Arriva naar school. Ook in Brabant brengt Arriva je graag veilig naar school en 

weer naar huis. Hoe je zo slim mogelijk reist? Dat lees je in deze folder!

Reisadvies op maat
Op 9292.nl 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.

Welk reisproduct past bij jou?
Als je met het openbaar vervoer wilt reizen, kan dat met een OV-chipkaart. Hiermee kun je 

per reis betalen. Je kunt ook een speciaal reisproduct op je kaart zetten, zoals een abon-

nement dat past bij jouw situatie. Welk reisproduct het beste bij je past, is afhankelijk van 

bijvoorbeeld je leeftijd en hoe vaak je met de bus reist.

Ga jij in een bepaalde periode (bijna) dagelijks met de bus naar school? Dan is een abon-

nement voor jou het voordeligst. Afhankelijk van je leeftijd kun je kiezen voor het Jeugdabon-

nement of het Brabant Vrij 16/17-jarigen abonnement. Wil je af en toe met de bus reizen, 

bijvoorbeeld alleen als het slecht weer is, dan kun je het beste kiezen voor Altijd Korting. 

Je betaalt dan per gemaakte reis en profiteert van een korting van 40 procent. Zo betaal je 

nooit te veel!

Lees meer over de verschillende producten verderop in deze folder  

of kijk op goedbezigbus.nl.

Deze actie loopt van 14 december 2015 t/m 31 maart 2016. 

Winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Regelmatig reizen Regelmatig reizen Af en toe reizen

Jeugdabonnement 
12 t/m 18 jaar

€ 86,40 per maand

Brabant Vrij 
16/17 jarigen abonnement 

€ 43,20 per maand

Altijd korting 12 t/m 18 
jaar (40% korting)

€ 17,50 per maand

Ik reis (bijna) elke dag met de bus naar school X X

Ik reis alleen af en toe met de bus naar school X

Ik ben 12 t/m 18 jaar X X

Ik ben 16 of 17 jaar X X

Geldig van maandag tot en met vrijdag X

Ook geldig in het weekend X X

Bij aankoop van een jeugdabonnement of een 
16/17-jarigen abonnement via de webshop 
van goedbezigbus.nl maak je kans op  
1 van de 4 Cortina fietsen!


