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Vergeten uit te checken? 
Voor de leerlingen die op saldo reizen wordt er direct € 4,00 van de ov-chipkaart 
afgeschreven. Dit bedrag kan je terugvragen via de site van Connexxion. 

(aanvragen restitutie) 
  

Hoe kan je een account aanmaken? 
We willen u vragen om voor iedere kaart een account aan te maken via de site 
www.ov-chipkaart.nl 

 
De instructies van de site opvolgen.  

 

Kan je ook buiten de zones van het abonnement reizen? 
Ja, dat kan. Dan moet er wel geld op de ov-kaart gestort worden.  
Zie verder de website www.ov-chipkaart.nl voor gebruik en hoe te handelen bij 

vergeten uit te checken. 

 

Ik ga met de bus mee maar heb geen abonnement via school. 
Om met de bus mee te reizen heeft u een geldig vervoersbewijs nodig. Zie 

hiervoor ook de schoolgids. 
U kunt een ov-chipkaart aanschaffen (persoonlijk of anoniem) en hier geld op 

storten. Het is belangrijk dat er niet vergeten wordt om uit te checken!! Zie 
verder de website ov-chipkaart.nl voor gebruik en hoe te handelen bij vergeten 
uit te checken. 

 
De anonieme kaart kan door verschillende personen gebruikt worden maar niet 

tijdens dezelfde rit. 
De anonieme kaart is o.a. verkrijgbaar bij DA drogisterij Doolaege te Axel. Met 
deze kaart krijgt u geen korting op de ritprijs. 

Voor meer info zie de website van ov chip. 
 

Schaft u een persoonlijke ov kaart aan dan kunt u gebruik maken van de 
kortingsregeling voor kinderen t/m 11 jaar. (dit is ± 34% reductie op de ritprijs), 

deze kaart is echter persoonlijk en kan niet door iemand anders worden gebruikt. 
 
Tevens is het mogelijk een los kaartje (strippenkaart) bij de buschauffeur te 

kopen. Maximaal twee kinderen mogen hier samen op reizen.  
 

Zie voor actuele tarieven en verdere reisinformatie de website van Veolia. 
 

Ik heb een abonnement voor Terneuzen of Zaamslag en wil 

meereizen naar halte Hoek. 
Dat kan. Er moet dan wel een saldo op de kaart staan. Omdat de rit gedeeltelijk 

buiten uw abonnement valt kost dit ongeveer € 0,85 extra. 
(Bushalte De Knol valt nog onder een abonnement van Terneuzen of Zaamslag) 

 

Mijn ov kaart doet het niet meer 
Er dient een duplicaat aangevraagd te worden. De kosten hiervan bedragen 
momenteel € 11,00 en zijn voor eigen rekening. Het bestaande product wordt 
automatisch op de nieuwe kaart gezet. 

De kaart kan aangevraagd worden via uw account op de site www.ov-
chipkaart.nl 
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Het is belangrijk om duplicaat kaartaanvraag altijd aan de stichting 
leerlingenvervoer door te geven via desterrenprachtslv@gpown.nl 

Er komt voor de tussenliggende periode een vervangend vervoersbewijs. 
 
Zodra u de nieuwe kaart heeft ontvangen dient u het kaartnummer en de 

einddatum via bovenstaand emailadres door te geven. 
 

Ik ben mijn ov kaart kwijt 
Zie hiervoor de website www.ov-chipkaart.nl om de kaart te laten blokkeren. 

Ook dit doorgeven aan de stichting leerlingenvervoer! 

Dit geldt ook voor de leerlingen die op saldo reizen. 
 
Let op: na de melding kan uw kaart niet meer gedeblokkeerd worden en is deze 

niet meer te gebruiken. 
 

Bij de melding kunt u gelijk een vervangende kaart aanvragen. Zie verder de 
procedure en tarief hierboven. 
 

Voor de leerlingen die op saldo reizen zijn er tijdelijke passen beschikbaar. Deze 
zijn te verkrijgen bij Sonja Bosma. desterrenprachtslv@gpown.nl 

 
 

U kunt ook zelf voor een tijdelijk vervangend vervoersbewijs zorgen: 
Ga naar kaartinfo in uw persoonlijke account: daar kunt u zien welk 

product aan uw kaart gekoppeld zit. Maak hier een print van. 

 
Maak tevens een kopie van de voor- en achterkant van de ov-chipkaart. 

 
Met de print en kopie van de kaart kunt u dan tijdelijk reizen. 

 
Ook in deze situatie dient u de aanvraag/vervanging wel door te geven 

aan de stichting leerlingenvervoer! 

 
 

 
 

Hoe lang is de kaart geldig? 
De ov chipkaart is 5 jaar geldig en wordt dus ook 5 jaar gebruikt door de 

leerling. Een eventueel hoesje voor de kaart dient u zelf aan te schaffen. Dit kan 
o.a. via de site www.ov-hanger.nl. 

 

Ga je van school af en je kaart is nog geldig?  
Dan kan je die blijven gebruiken tot de einddatum die op de kaart staat. Je moet 
dan wel zelf voor saldo op de kaart zorgen. 
 

Saldo reizen 
Om kosten uit te sparen wordt er voor iedereen individueel gekeken of het 

goedkoper is om op saldo te reizen in plaats van een jaarabonnement. 
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De stichting leerlingenvervoer zorgt dan voor voldoende saldo op de kaart voor 

het vervoer van en naar school. 
In deze situatie is het belangrijk om niet vergeten uit te checken! 

De administratie van deze kaarten wordt bijgehouden door de stichting 
leerlingenvervoer. 
 

Aanvragen abonnement 
Ieder schooljaar dient er een abonnement aangevraagd te worden. Dit kunt u 

uiterlijk drie weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar aanvragen via 
www.scholierenvervoerzeeland.nl. 
Het abonnement dient u zelf op de ov-chipkaart te laden. 

 
Tenslotte:  

U bent zelf verantwoordelijk voor juist gebruik van de door de stichting 
leerlingenvervoer verstrekte persoonlijke ov-chipkaart.  
 

Eventueel ontstane negatieve saldo`s worden niet door de stichting 
leerlingenvervoer vergoed. 

 
 

abonnementhouders zijn wettelijk verplicht in- en uit te checken. 

Het niet in- of uitchecken kan u bij controle een bekeuring van € 35,- opleveren 
+ de ritprijs! 

 

 
Wijzigingen in dit document zullen via het weekbericht bekend gemaakt worden. 
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