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Aangenaam, wij zijn Connexxion, 
waar wilt u vandaag naartoe?

Connexxion brengt meer dan een miljoen mensen op hun 

bestemming. Iedere dag opnieuw. Het tekent de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Reizen met onze bussen, trolleybussen, 

trams, taxi’s, touringcars, treinen en boten moet aantrekkelijk zijn 

voor u. Elke dag opnieuw wil Connexxion voldoen aan de wensen 

van haar reizigers. Om u maximale zekerheid te geven op openbaar 

vervoer van hoge kwaliteit, doen we u toezeggingen die horen bij 

een eigentijds openbaar vervoerbedrijf. 

U wilt betrouwbaar, veilig en aangenaam openbaar vervoer.  

Dat begrijpt Connexxion, ons motto is niet voor niks ‘Alles voor  

de reiziger’. We doen u daarom zes beloftes. Deze bieden garantie 

dat u prettig reist met Connexxion.

Onze zes beloftes aan u

1. Wensen van de reizigers staan centraal

2. Betrouwbaar openbaar vervoer en reisinformatie

3. Voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer

4. Veiligheid staat voorop

5. Vakbekwame chauffeurs

6. Duurzaam alternatief voor de auto

1 Wensen van de reizigers staan centraal
Connexxion inventariseert de wensen van haar reizigers en bekijkt de 
reizigersstromen. Deze gegevens vormen de basis om de dienstverlening te 

verbeteren. Elke nieuwe dienstregeling moet zorgen voor verbetering van het 
openbaar vervoer. Welke bus rijdt bijna nooit op tijd of welke overstap van bus op  
trein kan beter? Wij nodigen u uit om uw mening te geven over het openbaar vervoer,  
via ons klantenpanel of internetpanel. Meer informatie over beide panels vindt u op 
www.connexxion.nl 

2 Betrouwbaar openbaar vervoer en reisinformatie
U wilt graag betrouwbaar openbaar vervoer. Connexxion streeft naar de meest 
efficiënte en accurate dienstregeling. Deze dienstregeling wordt nauwlettend 

gevolgd. Ons uitgangspunt is om niet te vroeg van een halte te vertrekken. 
Bij storingen wordt direct ingegrepen om overlast voor reizigers tot een minimum te 
beperken. Indien er door externe factoren vertraging optreedt, zullen wij er alles aan 
doen om de vertraging tot een minimum te beperken. 

Bij eventuele vertragingen houden wij u, zo mogelijk, van de actuele situatie op de 
hoogte en adviseren wij u, indien gewenst, over alternatieve reismogelijkheden.  
Voor de laatste aansluiting tussen bus en trein kijkt Connexxion samen met NS naar 
de mogelijkheden voor vervangend vervoer indien de laatste trein een vertraging  
heeft van meer dan tien minuten. We zorgen er dus altijd voor dat u thuis komt.

De gewenste reisinformatie kunt u gemakkelijk vinden. Thuis of op het werk via  
www.connexxion.nl of www.9292ov.nl. Onderweg via onze chauffeurs of de 
informatieschermen in de bus. Op de haltes door middel van de uitgebreide 
lijnennetkaarten. Ook onze Veiligheid, Informatie en Controle-teams kunnen u  
een passend reisadvies geven.

Onze reisinformatie is actueel en accuraat. Bij structurele omleidingen worden de
wijzigingen aangegeven via internet en of in de bus. Ook heeft Connexxion voor reizigers 
een SMS-service beschikbaar met actuele informatie over het vertrek van uw bus. 
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6 Duurzaam alternatief voor de auto
Filestress, parkeerproblemen en -kosten? Als u met de bus reist heeft u daar 
geen last van. U zit lekker hoog en droog in de bus. Ontspannen reizen met  

de ogen dicht of genietend van de omgeving, fijne muziek of een goed boek. Hoge 
frequenties zorgen voor korte wachttijden bij de haltes. Onze voertuigen zijn schoon én 
bovendien is samen reizen met de bus beter voor het milieu dan alleen in de auto rijden.

Bovendien biedt Connexxion de Overstapper; daar waar het openbaar vervoer niet  
of op beperkte tijden rijdt, kunt u gebruik maken van de Overstapper. Zo kunt u  
vanuit een vast opstappunt rechtstreeks reizen naar een knooppunt en omgekeerd. 
Voorwaarde is wel dat deze rit minimaal anderhalf uur van tevoren wordt 
gereserveerd via 088 - 339 49 81 (lokaal tarief). Op www.connexxion.nl staat deze 
service uitgebreid beschreven.

Daarnaast heeft Connexxion lijnfolders per wijk ontwikkeld. Zo heeft u altijd de 
gewenste informatie bij de hand. De lijnfolders zijn te verkrijgen via de Service & 
Informatiepunten. Uw eigen busboekje kunt u maken op de website via mijn.connexxion.nl

3 Voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer
In alle voertuigen van Connexxion kunt u makkelijk in- en uitstappen. 
Connexxion vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zelfstandig 

te reizen. Voor minder validen beschikken de bussen over een rolstoelplank die de 
begeleiders kunnen bedienen. Rolstoelgebruikers zonder begeleider kunnen een 
beroep doen op de chauffeur. Ook voor reizigers met kinderwagens, buggy’s, 
vouwfietsen of veel bagage biedt Connexxion alle reiscomfort en toegankelijkheid. 
Tevens zijn de bussen uitgerust met informatiedisplays en automatische halteafroep.
 

4 Veiligheid staat voorop
Connexxion participeert als eerste Nederlandse personenvervoerder in het 
European Road Safety Charter dat eind november 2006 is ondertekend. 

Hiermee verplicht Connexxion zich in te spannen het aantal ernstige verkeersongevallen 
terug te dringen. Daarnaast zijn bussen voorzien van bewakingscamera’s, zijn de 
bussen schoon, overzichtelijk en goed verlicht. En daarbij reizen onze Veiligheid, 
Informatie en Controle-teams regelmatig mee op de bus. Met de komst van de OV-
chipkaart vinden er steeds minder handelingen op de bus plaats waar geld bij komt 
kijken. Ook dit komt de sociale veiligheid ten goede. Goed openbaar vervoer is immers 
ook veilig openbaar vervoer.

5 Vakbekwame chauffeurs
De klant staat centraal bij Connexxion, dus staat goede service hoog in  
het vaandel. U wordt natuurlijk ontvangen door vakbekwame chauffeurs.  

Dat maakt reizen wel zo prettig. Ze kennen de regio en helpen u graag verder. Onze 
vijftienduizend medewerkers worden regelmatig getraind en getoetst op hun kennis.
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Reisregels van Connexxion

Connexxion doet er alles aan om uw reis goed te laten verlopen. Daar hebben we 
echter ook uw hulp bij nodig. Samen reizen betekent rekening houden met elkaar. 
Daar horen enkele regels bij, die ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt in de 
bus en die helpen bij het terugdringen van ongewenst gedrag.

] Makkelijk met de bus
Zodra uw bus de halte nadert, steek dan uw hand op. De chauffeur weet dan dat u 
mee wilt. Betaal bij voorkeur met gepast geld. Uit veiligheidsoverwegingen mag 
een chauffeur biljetten van € 50,- of meer niet aannemen. Een geldig vervoer-
bewijs voorkomt een boete. 
Geef duidelijk aan dat u wilt instappen of uitstappen en houd uw OV-chipkaart, 
abonnement, strippenkaart of gepast geld bij de hand. Zo blijft het oponthoud bij 
de halte zo kort mogelijk en kan de bus weer snel verder rijden.
Wilt u overstappen? Vraag het vooraf aan de chauffeur. Als de dienstregeling het 
toelaat, regelt de chauffeur dat uw aansluitende bus bij de gewenste halte op u 
wacht. Geef tijdig aan dat u wilt uitstappen. Hiervoor gebruikt u de stopknop.

] Veilig met de bus
De bus is in de eerste plaats bedoeld voor mensen. Maar natuurlijk is er ruimte 
voor buggy, koffer, rugzak, rollator, vouwfiets of boodschappentas, mits deze geen 
zitplaats inneemt, niet in de weg staat of kan gaan schuiven. De chauffeur bepaalt 
of uw bagage een risico vormt. Als u met een buggy reist, moet u zich wel altijd 
even melden bij de chauffeur. 

] Zorgeloos met de bus
Reizigers kunnen overlast veroorzaken zonder er zelf erg in te hebben. Daarom 
hebben we enkele regels. Zo weet u wat van u wordt verwacht en wat u van 
anderen mag verwachten. Op die manier verloopt de reis plezierig voor iedereen. 
Zet uw voeten niet op de bank en bezorg elkaar geen geluidsoverlast. Gebruik van 
mp3-speler of telefoon is toegestaan, mits het niet storend voor anderen is. Water 
mag u drinken in de bus maar andere drink- en etenswaren niet. Ook is roken niet 
toegestaan. Samen houden we de bus schoon en fris. Laat dus geen afval achter en 
vergeet niet uw krant mee te nemen. En: sta ook eens op voor een ander.

Onze reisregels vindt u ook op www.connexxion.nl

GWK Travelex 
Stationsweg 43, 1815 CB te Alkmaar 
Openingstijden van maandag t/m 
vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur, 
zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.  
Op zondag gesloten.

AKO 
Stationsplein 1, 1621 HX te Hoorn
Openingstijden van maandag t/m 
vrijdag van 06.30 uur tot 19.00 uur, 
zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur  
en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Connexxion loket 
Parallelweg 2, 1781 EA te Den Helder
Openingstijden van maandag t/m 
vrijdag van 07.00 uur tot 19:00 uur, 
zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.  
Op zondag gesloten.

Connexxion helpt u graag verder

Met onze zes beloftes willen we u nog beter van dienst zijn. Connexxion helpt  
u graag verder. Iedere dag weer. Daarom blijven we ons innovatief ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld met nieuwe voertuigen, technologische noviteiten, efficiëntere 
dienstregelingen, extra service en natuurlijk met de zes beloftes.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over Connexxion? Kijk dan op onze website: 
www.connexxion.nl. U vindt hier onder meer de complete extra overzichtelijke 
dienstregeling van bus en trein, reisinformatie, tarieven en de klantenservice.

Connexxion Klantenservice is telefonisch te bereiken via 0900 - 266 63 99 
(lokaal tarief) van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 19.00 uur.  
Of via Antwoordnummer 1860, 2000 WC Haarlem. E-mailen kan ook, maakt  
u dan gebruik van de speciale formulieren op www.connexxion.nl. Klachten 
worden binnen vijftien werkdagen na indiening afgehandeld. 

Service- & Informatiepunten 
Connexxion heeft in Noord-Holland Noord een drietal Service en Informatiepunten:



www.connexxion.nl

E-mail service
Wilt u altijd direct op de hoogte zijn van 
eventuele veranderingen in de dienst-
regeling op uw lijn(en)? Meld u via 
www.connexxion.nl aan voor een gratis 
abonnement op onze e-mail service.

Reisplanner
Voor persoonlijk reisadvies van deur tot 
deur gaat u naar www.connexxion.nl of 
belt u 0900 - 9292 (0,70 per minuut). Zo 
weet u precies hoe u in heel Nederland 
het beste kunt reizen met bus, tram, 
metro en trein.

Mijn busboekje
Op www.connexxion.nl kunt u gratis uw 
eigen busboekje samenstellen. Zo heeft 
u altijd een actueel overzicht van de 
buslijnen en tijden die u nodig heeft. 

We wensen u een prettige reis!

Juni 2010




