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Nieuwe tarieven per 1 januari 2020
Met ingang van 1 januari 2020 worden de tarieven van het busvervoer
aangepast.
De nieuwe tarieven zien er als volgt uit:
Regionale tarieven
•
Ritkaart
•
Dalurendagkaart

€ 4,38
€ 6,84

Let op: de dalurendagkaart is van 25 t/m 31 december 2020 de gehele dag
geldig (dus ook vóór 9.00 uur).

OV-chipkaart tarieven
Daarnaast kunnen reizigers op diverse abonnementen reizen met hun OVchipkaart. Hiermee wordt dus altijd in- en uitgecheckt.
•

Basistarief OV-chipkaart

€ 0,98

•

Kilometertarief OV-chipkaart

€ 0,172

•

Dalkorting Brabant

€ 13,15 per jaar

•

Jeugdmaandabonnement

€ 98,55 per maand

•

Het product Brabant Altijd Vrij:

€ 131,01 per maand
€ 1310,14 per jaar

Hiermee kan in heel Brabant onbeperkt worden gereisd met de bus.

Verhoogd instaptarief
Vanaf 1 januari 2020 geldt het verhoogde instaptarief van € 8,00 op de
volgende lijnen: 11, 18, 19, 20, 23, 24, 123, 318, 319, 320, 321 en 322. Op
alle overige lijnen in Zuidoost-Brabant geldt het instaptarief van € 4,00.
E-tickets nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2020
•
Airport e-ticket enkel:
€ 4,38
•
Airport e-ticket retour:
€ 8,76
•
OV-schoolticket:
€ 35,-
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Leeftijdskorting
Jeugd van 12 t/m 18 jaar krijgt in Brabant 34% leeftijdskorting op de
standaardritprijs. Deze korting geldt alleen bij gebruik van een persoonlijke
OV-chipkaart. Deze korting geldt ook voor 65+ en kinderen van 4 tot 11 jaar.
Gratis meereizen van kinderen
Per betalende reiziger van 12 jaar of ouder, die reist op een OV-chipkaart,
met een Dalurendagkaart of met een Ritkaart, mogen twee kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 11 jaar gratis meereizen. (NB: kinderen tot 4 jaar reizen
altijd al gratis.)
Spoordeelwinkel NS
De combitickets met NS (treinkaartje met bestemming Eindhoven Airport)
blijven geldig en de NS e-tickets met bestemming Airport ook. De prijs voor
het combiticket bedraagt € 17,00. De prijs voor de kaartjes uit de automaten
bedraagt € 4,38.
Transferiumkaart P&R Meerhoven
De Transferiumkaart blijft geldig. Aantal personen staat vermeld op het ticket.
Tijdelijk transferium Aalsterweg
De huidige actie en voorwaarden bij transferium Aalsterweg blijven geldig in
2020.
Combiticket parkeergarage Q-Park Meerhoven
Het ticket blijft geldig in 2020.
Bravoflex
Het tarief in Helmond blijft € 3,- per rit.
In Eindhoven-Zuid, Veldhoven, Aalst en Waalre betalen reizigers op basis
van de reisafstand.
Thuiswedstrijden FC Eindhoven
Het gratis openbaar vervoer blijft geldig voor seizoenkaarthouders.
Boekje vervoerbewijzen
In januari volgt een overzicht van welke kaartsoorten we gebruiken en
welke voorwaarden hiervoor gelden.

