
  
 

 
 

Beste Buurtbusvereniging, 

Er blijkt wat onduidelijkheid te bestaan over de kaartverkoop op de bus. Wanneer verkoop je welk 

kaartje aan de reiziger. Door middel van deze memo willen wij graag duidelijkheid hierover verschaffen. 

Er zijn meerdere reiskaarten te verkrijgen bij de chauffeur: 
 

- Buurtbusticket € 2,65 

- Reiskaart Stad € 2,65 

- Reiskaart Streek € 4,65 

- Senioren Dagkaart € 5,56 
- Familiedagkaart € 15,00 

Belangrijke vraag die de Buurtbuschauffeur vooraf aan de reiziger moet stellen is waar deze naar toe wil. 

Dit bepaalt nl. welk kaartje het beste verkocht kan worden. 

Wanneer verkoop je geen Buurtbusticket maar een Reiskaart: 

- De reiziger reist niet alleen met de buurtbus maar maakt een overstap op een andere buslijn van 

Connexxion Noord Holland Noord 

- De reiziger legt met de Buurtbus een rit af van meer dan 15 kilometer 

Buurtbusticket 
Het Buurtbusticket is geldig in alle buurtbussen in het vervoersgebied Noord-Holland Noord voor een 

enkele rit tot 15 kilometer (regio’s Alkmaar, Den Helder, Hoorn, Schagen). 

Het Buurtbusticket is geldig in de buurtbus waar het ticket gekocht is. Met het Buurtbusticket mag er 

niet overgestapt worden. Zodra je uitgestapt bent, verliest het ticket zijn geldigheid. 
 
 

Reiskaart Stad 
Deze Reiskaart is gedurende 45 minuten geldig op alle Connexxion bussen in het vervoergebied Noord- 

Holland Noord en heeft een overstapmogelijkheid na 09.00 uur en het weekend. Met dit kaartje kun je 

reizen binnen de stadsgrenzen van een plaats 

Stapt iemand in de buurtbus en wil deze daarna verder reizen met een andere buslijn binnen de 

stadsgrenzen? Dan verkoop je een Reiskaart Stad. 



Reiskaart Streek 
Deze Reiskaart is gedurende 60 minuten geldig op alle Connexxion bussen in het vervoergebied Noord- 

Holland Noord en heeft een overstapmogelijkheid na 09.00 uur en weekend. Met dit kaartje kun je 

reizen van streek naar streek dus over de stadsgrenzen heen. 

 
Stapt iemand in de buurtbus en wil hij daarna verder doorreizen naar een andere streek (buiten de 

stadsgrenzen) dan verkoop je een Reiskaart Streek. 

 

Reiskaart Streek Ver 
Deze Reiskaart Streek Ver is gedurende 90 minuten geldig op alle Connexxion bussen in het 

vervoergebied Noord-Holland Noord en heeft een overstapmogelijkheid na 09.00 uur. Met dit kaartje 

kun je reizen van de ene plaats naar de andere op de verre trajecten: 

Alkmaar – Purmerend en v.v. (buslijn 129) 

Den Helder -Wieringerwerf en verder en v.v. (buslijn 135) 

Julianadorp - Schagen en verder en v.v. (buslijn 152) 

Alkmaar - Schagen via Tuitjenhorn en v.v. (buslijn 157) 

Reis iemand met de buurtbus en stap deze daarna over op één van de bovenstaande trajecten? Dan 

verkoop je een Reiskaart Streek Ver. 

Senioren Dagkaart 
 

De Senior Dagkaart is geldig in alle buslijnen van Connexxion in het vervoersgebied Noord-Holland 
Noord (regio’s Alkmaar, Den Helder, Hoorn, Schagen). Is een reisproduct speciaal voor de 65+er (bij 
twijfel kan ID gevraagd worden). 

 
Geldig op weekdagen na 09:00 uur, in het weekend en op feestdagen de gehele dag. De Senior Dagkaart 
is geldig vanaf het moment van verkoop tot einde dienstregeling van dezelfde dag. 

 

Familiedagkaart 
De Familiedagkaart is geldig op de bussen van Connexxion in de vervoergebieden Gooi en Vechtstreek, 

Noord-Holland Noord en Haarlem-IJmond. 

Op werkdagen vanaf 09.00 uur en in het weekend de hele dag. Geldig vanaf het moment van verkoop tot 

het einde dienstregeling van dezelfde dag. 

Voor € 15,00 kunnen twee volwassenen en maximaal drie kinderen van 4 t/m 11 jaar, of één volwassene 

en maximaal vijf kinderen van 4 t/m 11 jaar reizen met de Familiedagkaart. 

 
 

Kidsdagkaart 
De Kids Dagkaart is geldig in alle buslijnen van Connexxion in de provincie Noord-Holland. De kaart is niet 

geldig op bussen van een andere vervoerder en ook niet geldig op Texel. 

De Kids Dagkaart is voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Met de kaart kunnen kinderen, onder begeleiding 
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van een volwassene, de hele dag met de bus reizen en onbeperkt overstappen. Uitsluitend voor kinderen 

die reizen onder begeleiding van een volwassene die zelf in het bezit is van een geldig vervoerbewijs. 

Maximaal vier kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar per betalende reiziger (dan betaal je dus 4 x 

€1,00). Kinderen onder de 4 jaar reizen gratis. 
 

 
Dit is het reguliere kaartassortiment en hierbinnen kunnen acties uitgevoerd worden en eventueel 

aanvullende reisproducten aangeboden worden. 


