
 

Actievoorwaarden #testonzebus  
 

Actie  
• De actie wordt georganiseerd door de RET N.V. (Laan op Zuid 2, 3071 AA te 

Rotterdam).  

• De actie loopt van 3 april 2019 t/m 1 mei 2019 of zolang de voorraad strekt 

• De actie is alleen geldig voor mensen woonachtig in postcodegebied 2650 t/m 2665 
(Lansingerland). 

 

. Deelnamevoorwaarden  
• De actie is alleen geldig voor aanvragers woonachtig in Lansingerland 

(postcodegebied 2650 t/m 2665).  

• Maximaal 1 aanvraag per adres.  

• Per aanvraag worden 2 kennismakingskaartjes naar het opgegeven adres verstuurd. 

• De kennismakingskaartjes worden binnen twee weken verstuurd, het kan maximaal 3 
weken duren voordat de aanvrager de kennismakingskaartjes ontvangt. 

• De kennismakingskaartjes zijn niet inwisselbaar voor geld of een ander reisproduct.  

• Een kennismakingskaartje is een dagretour voor 2 reizen op dezelfde dag. Iedere reis 
is gedurende 1 uur na de 1e check-in onbeperkt geldig in RET bus, tram en metro. 

• Aanvragers accepteren deze actievoorwaarden met het verzenden van het 
aanvraagformulier. 

 

Uitsluiting actie  
• Bij (vermoeden van) misbruik van deze actie wordt de aanvrager uitgesloten van 

deelname; dit is ter beoordeling van de RET. 

• Aanvragers vullen het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in en zijn 
verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens; onvolledige, niet-correct 
ingevulde formulieren worden niet verwerkt en worden uitgesloten van de actie. 

• Over eventuele uitsluiting en de opzet van deze actie wordt niet gecorrespondeerd. 
 

Overige voorwaarden  
• De RET is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden 

gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of te staken, zonder dat de RET 
daarvoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de 
aanvragers. Wijziging of stoppen van de actie wordt door de RET publiekelijk via 
www.ret.nl/stopengo bekend gemaakt.  

• Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen worden gestuurd 
naar klantenservice@ret.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de actie: Test onze 
bus STOPenGO Lansingerland.  

 
Rotterdam, 3 april 2019 

http://www.ret.nl/stopengo

