RET 1 dag - 2021
Gedurende 1 dag onbeperkt reizen met RET bus, tram en metro.
Voor wie?
Als u 1 dag onbeperkt wilt reizen met de RET.
Gemakkelijk reisproduct voor toeristen en dagjesmensen.
Kenmerken:
- U kunt gedurende 1 dag onbeperkt reizen met bussen, trams en metro’s van de RET.
Overstappen is toegestaan.
- Op de dag van de 1e check-in gaat de geldigheid van dit reisproduct in. Met RET 1 dag kunt u
dan reizen tot uiterlijk 4.00 uur in de nacht.
Let op: RET 1 dag is geen reisproduct voor 24 uur. U kunt er dus bijvoorbeeld niet mee reizen
van 11.00 uur ’s morgens op dag 1 tot 11.00 uur ‘s morgens op dag 2.
- Indien u RET 1 dag op een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart heeft geladen, dan wordt
als eerste dit reisproduct bij de RET aangesproken. Zodra het reisproduct niet meer geldig is,
gaat u automatisch op saldo reizen.
- U dient altijd in- en uit te checken met uw OV-chipkaart, omdat u anders geen geldig
vervoerbewijs heeft en een boete riskeert.
Waar te gebruiken en waar geldig?
Geldig in alle bussen, trams en metro’s van de RET. Ook geldig in STOPenGO.
Niet geldig in de BOB-bus, Fast Ferry en bij andere OV-bedrijven.
Waar te koop?
- Metrostations en Rotterdam The Hague Airport: Verkoop- & oplaadautomaten en
Oplaadautomaten.
- Winkels (o.a. Primera en Tabac & Gifts): Oplaad- & ophaalautomaten.
- RET Servicepunten: kijk voor de locaties en openingstijden op www.ret.nl.
Een wegwerp OV-chipkaart is uitsluitend verkrijgbaar via de Verkoop- & oplaadautomaten en de RET
Servicepunten. Tevens bij VVV Rotterdam i.c.m. de Rotterdam Welcome Card.
Welke OV-chipkaart?
Het reisproduct RET 1 dag kunt u laden op een persoonlijke en anonieme OV-chipkaart en kopen op
een wegwerp OV-chipkaart.
Tarief:
RET 1 dag: € 8,50
Let op: indien u dit reisproduct koopt bij een RET Servicepunt rekenen wij een toeslag van € 0,50.
Indien u RET 1 dag in 2021 koopt via een automaat, dan kunt u dit reisproduct nog gebruiken t/m
31 december 2022. Indien u RET 1 dag op een wegwerp OV-chipkaart koopt bij bijvoorbeeld een
RET Servicepunt of als zakelijke klant, dan kunt u aan de datum op het kaartje zien tot wanneer het te
gebruiken is.
Geld teruggave en omwisseling van dit reisproduct zijn niet mogelijk.
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 1 dag.
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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