
 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals waarschijnlijk bij u bekend is, verzorgt Arriva het openbaar vervoer in de regio Rivierenland. Wij 
verzorgen ook de buslijnen die naar de Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem rijden. Deze 
schoollijnen maken dan ook onderdeel uit van het regulier openbaar vervoer.  

Dat betekent weer dat als uw zoon(s) of dochter(s) gebruik wil(len) maken van één van de 
scholierenlijnen u een keuze dient te maken uit het reguliere assortiment busabonnementen voor 
het openbaar vervoer. In deze brief geven wij u daarom een kort overzicht van de werking van de 
OV-chipkaart en de beschikbare abonnementen waaruit u een keuze kunt maken. 

OV-CHIPKAART BESTELLEN 
Er zijn anonieme OV-chipkaarten en persoonlijke OV-chipkaarten. Abonnementen kunnen uitsluitend 
worden aangeschaft voor gebruik op een persoonlijke OV-chipkaart! Dus als u voor uw kind(eren) 
een abonnement wenst aan te schaffen dient u eerst een persoonlijke OV-chipkaart aan te schaffen. 
Dit kan via ov-chipkaart.nl. Houdt u rekening met een levertijd van 2 weken! Om een abonnement 
aan te schaffen heeft u het nummer van de OV-chipkaart nodig, dus u kunt pas overgaan tot het 
bestellen van een abonnement nadat u de OV-chipkaart heeft ontvangen!  

BESCHIKBARE ABONNEMENTEN 
Arriva Altijd Vrij Gelderland Bus 

Met dit reisproduct op de OV-chipkaart kan onbeperkt worden gereisd met de bussen van Arriva in 
Rivierenland. Dus niet alleen met de bekende schoollijnen die naar de Gomarus scholengemeenschap 
rijden maar ook op alle andere buslijnen die deel uitmaken van de concessie Rivierenland.  

Het product kan op elke gewenste datum ingaan en is als maand-, kwartaal- of  jaarabonnement 
verkrijgbaar. De tarieven voor het schooljaar 2022-2023 zijn: 

Maandabonnement Altijd Vrij Gelderland Bus: € 129,17 

Kwartaalabonnement Altijd Vrij Gelderland Bus: € 348,75 

Jaarabonnement Altijd Vrij Gelderland Bus: € 1.162,51 

Met Arriva Altijd Vrij Gelderland Bus betaalt u dus vooraf één vast bedrag zodat u precies weet wat u 
kwijt bent. Dat neemt niet weg dat uw kind gewoon voor iedere rit moet in- en uitchecken. 

Altijd Korting 
Met Altijd Korting op de persoonlijke OV-chipkaart van uw zoon of dochter krijgt hij of zij altijd 40% 
korting op de verschuldigde ritprijs voor reizen op saldo. Dat betekent dat u gewoon per reis betaalt 
maar dan wel met 40% korting. Dat betekent dat uw kind moet in- en uitchecken én dat er 
voldoende saldo op de OV-chipkaart moet staan. Wij raden u daarom aan om automatisch 
opwaarderen te activeren als u voor Altijd Korting kiest. Als uw kind over te weinig saldo beschikt 
wordt hem of haar namelijk de toegang tot de bus geweigerd.  



 

 

 

 

Voor Altijd Korting betaalt u € 20,00 per maand of € 200,00 per jaar. Dit abonnement is een goede 
keuze als de reisafstand tot de school minder dan 25 kilometer bedraagt. Voor reizen langer dan 30 
kilometer bent u het goedkoopste uit met een Altijd Vrij Gelderland Bus abonnement. 

ABONNEMENT BESTELLEN 
Als u besluit gebruik te maken van het openbaar vervoer en één van bovenstaande producten aan wil 
schaffen kan dat via de webshop van Arriva. Deze is eenvoudig te vinden op de website van Arriva 
(www.arriva.nl). Na betaling van het aangeschafte product kunt u dit 2 uur later ‘ophalen’ bij één van 
de afhaalautomaten bij u in de buurt of een NS kaartautomaat op het station. In onderstaande 
overzicht vindt u alvast een aantal afhaalpunten in uw regio. 

Plaatsnaam Locatie ophaalautomaat 
Geldermalsen NS station 
Geldermalsen Bruna 
Gorinchem Arriva Store station Gorinchem 
Kerkdriel Readshop 
Leerdam Station 
Wijk en Aalburg Cigo Lucas 
Zaltbommel NS station + BRUNA 

 

Contant geld niet mogelijk! 

Als uw zoon of dochter van plan is om slechts af en toe gebruik te maken van de bus en een los 
kaartje te kopen vergeet dan niet dat in de bussen van Arriva sinds juni 2018 geen contant geld meer 
wordt geaccepteerd. Losse kaartjes kunnen alleen nog worden betaald met pin. Daarom adviseren 
wij om ook voor dergelijk incidenteel gebruik van de buslijnen gewoon een OV-chipkaart aan te 
schaffen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

A.C. van der Steenhoven  


	OV-CHIPKAART BESTELLEN
	BESCHIKBARE ABONNEMENTEN
	Altijd Korting
	ABONNEMENT BESTELLEN

