
 

 

Actievoorwaarden ‘denk mee over het openbaar vervoer’   

  

• Aanvragers kunnen per persoon/adres twee RET Kennismakingskaartjes aanvragen.  

 • Aanvragen vóór 7 juli 2020 en ná 9 augustus 2020 worden niet verwerkt.  

• Per adres/persoon kan slechts één aanvraag voor twee RET Kennismakingskaartjes ingediend 

worden; extra aanvragen worden niet gehonoreerd.   

• Aanvrager vult het online aanvraagformulier volledig en naar waarheid in;  onvolledige, 

nietcorrecte aanvragen leiden tot uitsluiting van de actie.   

• Na de aanvraag controleert de RET de aanvraag of deze conform actievoorwaarden is en 

informeert de aanvrager over de status van de aanvraag.   

• Met het verzenden van het formulier accepteert de aanvrager deze actievoorwaarden.   

• De RET Kennismakingskaartjes worden binnen ca. twee weken na de aanvraag per post verstuurd 

naar het door de aanvrager opgegeven adres, mits de aanvraag conform actievoorwaarden is.   

• Een RET Kennismakingskaartje is goed voor 2 keer 1 uur reizen op 1 dag. Het RET 

Kennismakingskaartje kan gebruikt worden in bus, tram en metro van de RET. Het RET 

Kennismakingskaartje is niet geldig op het traject Berkel Westpolder - Den Haag Centrum van 

metrolijn E, de BOB-bus en Fast Ferry. Check altijd in en uit, ook bij het tussentijds overstappen. 

Gebruik het RET Kennismakingskaartje voor 1 januari 2021.   

• Aanvrager geeft RET toestemming om in het kader van de campagne mails te sturen naar het 

opgegeven e-mailadres uit het oogpunt van klanttevredenheid en service.  

• De aanvrager geeft de RET toestemming om in het kader van andere acties van de RET een mail te 

sturen naar het opgegeven e-mailadres. 

 • Het RET Kennismakingskaartje is niet inwisselbaar voor geld of een ander vervoerbewijs.   

• De RET heeft het recht een aanvrager van de actie uit te sluiten, de actie voortijdig te stoppen 

en/of tussentijds de actievoorwaarden aan te passen.   

   

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de RET via klantenservice@ret.nl of 

0900 - 500 60 10 (gebruikelijke belkosten). 


