Aan de ouder(s) verzorger(s) van onze
leerlingen

Ons kenmerk: HB/2018.247
Datum: 28 juni 2018

Beste ouder, verzorger,
De start van het schooljaar 2018-2019 komt eraan! Natuurlijk wilt u alles hiervoor goed geregeld zien. Ook
het reizen van en naar school met openbaar vervoer. In samenwerking met vervoerbedrijf Connexxion
bieden wij u de mogelijkheid om een aantrekkelijk geprijsd abonnement aan te schaffen.
Regio-Abonnementen schooljaar 2018-2019
Connexxion biedt het Regio-Abonnement, dat geldig is binnen een aantal zones: het geldigheidsgebied. Om
zo goed mogelijk aan te sluiten op de reisbehoeften van scholieren voor een bepaalde periode is het RegioAbonnement verkrijgbaar in 4 varianten: WINTER, EXAMEN, SCHOOLJAAR en JAAR. Het tarief is
afhankelijk van het aantal dagen waarop gereisd wordt en het gekozen gebied; de scholier betaalt dus alleen
voor het deel dat hij echt gebruikt!
De school zorgt voor betaling van Connexxion. De kosten van het abonnement worden door school
automatisch in 10 gelijke termijnen van uw bankrekening geïncasseerd. Dit is incl. een servicefee, die
Connexxion berekent.
Bestellen in 5 eenvoudige stappen
1. Bepaal welk abonnement het beste aansluit op de reiswensen. Hulp nodig bij het kiezen van de juiste
centrumzone? Gebruik dan de handige zonetool op connexxion.nl/webshop. Selecteer eerst het Regioabonnement Zuid-Holland of Zeeland om de zonetool te gebruiken.
2. Geef de keuze van het abonnement en de gegevens van de gebruiker door aan de vervoerscoördinator
van de school. Doet u dit alstublieft voor 5 juli 2018. De keuze van het abonnement wordt door de school
doorgegeven aan Connexxion.
3. Het bestelde abonnement wordt in week 27, tussen 11 juli en 18 juli 2018, klaargezet als bestelling voor
het opgegeven OV-chipkaartnummer.
4. U ontvangt in week 27 van Connexxion dan een mail op het mailadres dat is gebruikt bij de bestelling,
dat het abonnement klaar gezet is voor gebruik en dat de bestelling opgehaald kan worden bij een OVchipkaart ophaalautomaat. Ophalen kan bij de ophaalautomaat in de bus.
5. De scholier reist vanaf ingangsdatum onbeperkt in het gekozen reisgebied.

Extra informatie over de bestelwijze en gebruik
 Voor de bestelling heeft u het 16-cijferig OV-chipkaartnummer nodig van de geldige (persoonlijke) OVchipkaart van de abonnement gebruiker.
 De 4 varianten van de scholierenabonnementen hebben een eigen vaste ingangs- en einddatum.
 De scholier is zelf verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van het abonnement bij een
ophaalautomaat.
 Defecten aan kaarten of verloren kaarten worden afgehandeld via ov-chipkaart.nl
 Verloopt de OV-chipkaart voordat of vlak na de ingangsdatum van het abonnement? Vervang deze dan
eerst alvorens het abonnement te bestellen. De scholier of de aanvrager van het abonnement is zelf
verantwoordelijk voor een geldige persoonlijke OV-chipkaart (met pasfoto).
 Communicatie over de scholierenabonnementen loopt via de school met Connexxion
 Om een abonnement te wijzigen of stop te zetten hanteert Connexxion een opzegtermijn van 1 maand.
De startdatum van het reisproduct is hierbij bepalend. Een aanpassing van het abonnement geeft u
rechtsreeks door aan de school.
Heeft u vragen over de bestelprocedure of een andere vraag neemt u dan gerust contact op met de
vervoerscoördinator van de school.
Wij wensen u alvast een prettige vakantie en veel reisplezier met Connexxion.
Met vriendelijke groet,

A. van Heinsberg
Hoofd Bedrijfsvoering
a.vanheinsberg@csgpm.nl
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