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Productvoorwaarden OV Voordeel 
 

 
Beknopte omschrijving van het reisproduct 

 

OV Voordeel is een reisproduct waarmee reizigers landelijk korting krijgen op bus, tram en metro.  

Het reisproduct kent een variant: 

 een maandabonnement;  

OV Voordeel kan alleen worden gekocht als supplement op een geldig Altijd Voordeel-abonnement. 

 
 
Specificaties 
 
Algemeen 

 OV Voordeel geeft reizigers in heel Nederland recht op korting in de bus, de tram en de metro. 

 OV Voordeel geeft GEEN korting op de trein, het nachtnet, openbaar vervoer over water (zoals 

waterbussen en watertaxi’s) en de buurtbus, tenzij anders is aangegeven door vervoerbedrijven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de websites van vervoerbedrijven van bus, tram en metro.  

 OV Voordeel is een zogeheten interoperabel reisproduct, wat betekent dat reizigers bij alle 

vervoerbedrijven (behalve bij NS) met dit product kunnen reizen in meerdere vervoersmodaliteiten 

(bus, tram, metro), ook over concessiegrenzen heen. 

 OV Voordeel geeft reizigers 20% korting op het kilometer- en basistarief.
1
 

 OV Voordeel geeft reizigers geen leeftijdsafhankelijke korting.  

 OV Voordeel is niet geldig in combinatie met andere (regionale) kortingsproducten en is alleen 

verkrijgbaar met een persoonlijke OV-chipkaart.  

 OV Voordeel kent alleen maandabonnement. De aankoopdatum is de ingangsdatum. Aanschaf 

met een startdatum die in de toekomst ligt is niet mogelijk. 

 
Geldigheid 

Vervoersmodaliteit 

 OV Voordeel is geldig op de bus, tram en metro.  

 Altijd Korting is NIET geldig in het openbaar vervoer over water, tenzij anders aangegeven door 

het betreffende vervoerbedrijf. 

 
Gebied/lijn 

 OV Voordeel is geldig in heel Nederland.  

 Bij grensoverschrijdende lijnen is Altijd Korting ook geldig in het gedeelte over de grens waarop 

het vervoerbedrijf het openbaar vervoer verzorgt.  

 OV Voordeel is NIET geldig op het nachtnet, tenzij anders aangegeven door het betreffende 

vervoerbedrijf. 

 

Tijd 

 OV Voordeel is geldig van begin tot einde dienstregeling. 

 

Duur 

 OV Voordeel is een maand geldig.  

                                                
1 Het basistarief, ook vaak aangeduid met opstaptarief, is een landelijk vastgesteld tarief dat reizigers betalen bij 
het gebruik van het openbaar vervoer 
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 De aankoopdatum van OV Voordeel is de ingangsdatum. Aanschaf met een startdatum in de 

toekomst is niet mogelijk.  

 
Overstappen 

Reizigers met OV Voordeel kunnen bij een overstap binnen 35 minuten met korting verder reizen in 

een bus, tram of metro bij een ander vervoerbedrijf zonder dat het gereduceerde basistarief opnieuw 

in rekening wordt gebracht.  

 

Aanschaf 

 OV Voordeel is alleen verkrijgbaar op een persoonlijke OV-chipkaart. 

 OV Voordeel is alleen te verkrijgen in combinatie met een Altijd Voordeel (maand- of 

jaarabonnement) voor het treinvervoer in Nederland. Beide producten moeten op dezelfde 

persoonlijke OV-chipkaart worden geplaatst. 

 Als het Altijd Voordeel abonnement op een persoonlijke OV-chipkaart wordt stopgezet, zal ook OV 

Voordeel op die kaart worden beëindigd. 

 OV Voordeel is verkrijgbaar als maandvariant bij servicebalies van NS tegen contante betaling. 

 
Voortijdig beëindigen en terugvragen van het aankoopbedrag (restitutie) 

 OV Voordeel kan alleen in combinatie met Altijd Voordeel voortijdig worden beëindigd. 

 Er is geen recht op teruggave van (een deel van) het aankoopbedrag bij een voortijdige 

beëindiging van OV Voordeel. 


