BOB-bus enkele reis (OV-chipkaart en papieren ticket) - 2021
Voor een reis van maximaal 90 minuten met de nachtbussen van de RET.
Voor wie?
Voor stappers en andere reizigers, die in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag
in de regio Rotterdam willen reizen.
Kenmerken:
- De RET BOB-bus heeft een speciaal nachttarief.
U kunt gebruik maken van de OV-chipkaart (saldo), een papieren BOB-bus ticket (met of
zonder barcode) of mobiel ticket met barcode (zie separate productvoorwaarden).
Andere vervoerbewijzen en OV-chipkaart reisproducten zijn niet geldig in de BOB-bus.
- OV-chipkaart (reis op saldo)
Gebruikt u de OV-chipkaart, dan reist u op saldo en betaalt u een vaste prijs van € 5,50 voor
een reis van maximaal 90 minuten. U betaalt dus niet per gereisde kilometer. Check bij het
instappen in en bij het uitstappen uit. Wilt u overstappen, vertel dit dan aan de buschauffeur bij
het inchecken, dan krijgt u een gestempeld overstapbiljet mee. Dit laat u bij uw overstap aan
de volgende buschauffeur zien. U hoeft bij de overstap dan niet meer in te checken, anders
betaalt u dubbel. Check altijd in en uit en zorg voor voldoende saldo op uw OV-chipkaart!
- Papieren ticket zonder chip en zonder barcode
De papieren BOB-bus kaart is na afstempeling 90 minuten geldig in de nachtbussen.
Overstappen op andere BOB-bussen is toegestaan. Geld teruggave en omwisseling van dit
vervoerbewijs zijn niet mogelijk.
- Papieren barcode ticket
Het papieren barcode ticket is na verkoop 90 minuten geldig in de nachtbussen. Overstappen
op andere BOB-bussen is toegestaan. Geld teruggave en omwisseling van dit vervoerbewijs
zijn niet mogelijk. Check altijd in en uit; ook bij overstappen.
Waar te gebruiken en waar geldig?
Alleen geldig in de RET BOB-bussen.
Waar te koop?
- Saldo voor de OV-chipkaart:
o Metrostations en Rotterdam The Hague Airport: Verkoop- & oplaadautomaten en
Oplaadautomaten.
o Winkels (o.a. Primera en Tabac & Gifts): Oplaad- & ophaalautomaten.
o Via www.ret.nl of www.ov-chipkaart.nl bestellen en daarna ophalen bij een
ophaalpunt.
o RET Servicepunten: kijk voor de locaties en openingstijden op www.ret.nl.
Bij de servicepunten geldt een minimaal oplaadbedrag van € 10,- en wordt een
toeslag van € 0,50 per oplaadtransactie berekend; deze toeslag geldt niet voor
blinden, slechtzienden en ouderen (65+).
Met een persoonlijke OV-chipkaart kunt u kiezen voor ‘automatisch opladen’ via uw
betaalrekening. U heeft daarmee altijd voldoende saldo om te kunnen reizen en u hoeft dan
niet langs een oplaadautomaat.
U kunt ‘automatisch opladen’ aanvragen via www.ov-chipkaart.nl.
-

Papieren vervoerbewijs met of zonder barcode:
o Bij de chauffeurs van de BOB-bussen.

Welke OV-chipkaart?
U kunt in de BOB-bussen op saldo reizen met een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart.

Tarief:
BOB-bus enkele reis op saldo met een OV-chipkaart:
BOB-bus enkele reis met een papieren kaart of ticket:

€ 5,50
€ 6,00

Let op: kinderen (4 t/m 11 jaar) en 65+’ers, die op saldo reizen in de BOB-bus met een persoonlijke
OV-chipkaart, betalen € 3,63 per rit. Studenten met een Studentenreisproduct betalen het reguliere
tarief van € 5,50 per rit, omdat het Studentenreisproduct niet geldig is in de BOB-bus.
Let op: indien u saldo oplaadt bij een RET Servicepunt hanteren wij een minimaal oplaadbedrag van
€ 10,- en een toeslag van € 0,50. Deze toeslag is niet van toepassing voor blinden, slechtzienden en
ouderen (65+).
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. de BOB-bus enkele reis.
Deze vervoervoorwaarden kun je 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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