DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER HET 9-EURO-TICKET

Datum: 10 mei 2022

#BesserWeiter beter en verder met het 9-Euro-Ticket

Het 9-Euro-Ticket is nu beschikbaar voor de zomermaanden juni, juli en augustus 2022. Bus- en treinreizen in het lokale
openbaar vervoer kosten dan slechts 9 euro per maand – voor iedereen, overal in Duitsland. Zo goedkoop - is het nog
nooit geweest!

Zo kom je aan het 9-Euro-Ticket

Met het 9-Euro-Ticket komt iedereen beter verder #BesserWeiter. Je kunt het ticket gebruiken via je bestaande ticketabonnement of gewoon maandelijks zonder abonnement kopen.

Als je al een ticketabonnement hebt,...

... wordt je abonnement voor de maanden juni, juli en augustus automatisch gewijzigd. Je krijgt een loyaliteitsbonus van
je vervoersbedrijf of vereniging, betaalt in elk van deze drie maanden slechts 9 euro en kunt met bus en trein in 2e klas
reizen door heel Duitsland. Dit geldt ook voor halfjaarlijkse en sociale tickets.
Je vervoersbedrijf of je abonnementspartner informeren je over de wijziging en verrekeningsmethode – bijv. verlaging
van de automatische incasso, tegoedbon, terugbetaling of verlenging van de geldigheid.
BELANGRIJK OM TE WETEN: Aanvullende diensten, zoals de overdraagbaarheid van je abonnementsticket, het gebruik van 1e klas of het gratis vervoer van extra personen of fietsen zijn niet in heel Duitsland geldig, maar zoals voorheen
afhankelijk van het contractuele tariefgebied van je abonnement.

Wil je het 9-Euro-Ticket zonder abonnement gebruiken, ...

... dan kun je deze aanbieding eenvoudig kopen bij een vervoersbedrijf in Duitsland of via een app die beschikbaar is in de
app store en op ticket.besserweiter.de. Je krijgt het ticket telkens zonder contract voor één maand – juni, juli en augustus
2022.
BELANGRIJK OM TE WETEN: Het 9-Euro-Ticket is alleen geldig voor de maand waarvoor je het hebt gekocht,
ongeacht de datum. Als je bijv. op 20 juni 2022 dit ticket koopt, is het geldig t/m 30 juni 2022. Voor juli en augustus
zul je een nieuw 9-Euro-Ticket moeten kopen.

Deze vervoermiddelen kun je gebruiken
Deze vervoermiddelen kun je niet
met het 9-Euro-Ticket gebruiken

Bus

U-Bahn (Metro)

Tram

S-Bahn
(sneltram)

RE/RB
(sneltrein/regionale trein)

Veerpont

ICE

IC/EC
(Intercity-/EuroCity-Express)

Particuliere aanbieders

Dat moet je absoluut nog weten over het 9-Euro-Ticket

Het 9-Euro-Ticket is een eenmalige aanbieding voor het lokale openbaar vervoer in Duitsland en is alleen beschikbaar
in juni, juli en augustus 2022. Het is in het hele land geldig in het openbaar vervoer: voor bussen, trams, stadstreinen en
metro‘s, soms ook veerboten, evenals voor het regionale vervoer met de S-Bahn, voor regionale treinen (RB) en regionale
sneltreinen (RE) in de 2e klas.
BELANGRIJK VOOR JE REISPLANNING: Houd er rekening mee dat het openbaar vervoer in de zomer drukker kan zijn
dan normaal, vooral op populaire reisroutes. Verre reizen met DB (IC, EC, ICE) of reizen met particuliere aanbieders zoals
Thalys, FlixTrain, etc. zijn niet mogelijk met het 9-Euro-Ticket. Hiervoor heb je een apart kaartje nodig. Informatie en tips
voor het plannen van je reis vind je op de apps en websites van de vervoersbedrijven in Duitsland.

