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 Veelgestelde vragen Altijd Korting  
 
 

Hoeveel korting krijgen reizigers met Altijd Korting?  

De korting die reizigers ontvangen is afhankelijk van hun leeftijd: 

 kinderen (4 t/m 11 jaar): 47 % korting; 

 jongeren (12 t/m 18 jaar): 40% korting; 

 volwassenen (19 t/m 64 jaar): 20% korting; 

 senioren (vanaf 65 jaar): 47% korting.  

 

Hoe werkt Altijd Korting?  

 Altijd Korting kan alleen op een persoonlijke OV-chipkaart geladen worden. 

 Altijd Korting heeft twee varianten: een maand- en jaarabonnement.  

 Kinderen (4 t/m 11 jaar) en reizigers van 65 jaar en ouder ontvangen 20% korting bovenop de 

geldende leeftijdskorting.  

 Reizigers checken in- en uit en de korting wordt automatisch verrekend over de gehele ritprijs, 

dus zowel het kilometertarief als het basistarief
1
.   

 Reizigers kunnen Altijd Korting op elke gewenste dag in laten gaan.  

 Altijd Korting is verkrijgbaar als een maand- of een jaarabonnement.  

 Bij aankoop van het abonnement moet het hele bedrag direct betaald worden.  

 

Kan ik het Altijd Korting Jaarabonnement ook in termijnen betalen?  

Nee, het jaarabonnement is alleen te koop bij betaling van het volledige bedrag.  

 

Waar is Altijd Korting geldig?  

 Altijd Korting is geldig op bussen, trams en metro’s in heel Nederland;  

 Altijd Korting is niet geldig op de trein.  

 

Voor wie is Altijd Korting interessant?  

 Altijd Korting is interessant voor iedereen die meerdere dagen per week reist over langere 

afstanden met bus, tram of metro. 

 In onderstaande tabel staat aangegeven hoeveel een reiziger minimaal per maand of jaar moet 

verreizen op saldo, wil Altijd Korting de moeite waard zijn: 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Het basistarief, ook vaak aangeduid met opstaptarief, is een landelijk vastgesteld tarief dat reizigers betalen bij 

het gebruik van het openbaar vervoer 

Leeftijdscategorie Minimale besteding reizen 
op saldo per maand 

Minimale besteding reizen 
op saldo per jaar 

kinderen (4 t/m 11 jaar) €   87,50 (o.b.v. 34% korting) €   875,00 
jeugdigen (12 t/m 18 jaar) €   43,75 €   437,50 
volwassenen (19 t/m 64 jaar) €   87,50 €   875,00 
ouderen (65+)    €   87,50 (o.b.v. 34% korting) €   875,00 
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 Op www.ov-chipkaart.nl kunnen reizigers via het transactieoverzicht van Mijn OV-chipkaart zien 

hoe duur de ritten waren die ze op saldo hebben gereisd. Via de reisplanner www.9292ov.nl 

kunnen reizigers de kosten van het reizen op saldo voor geplande ritten bekijken.  

 

Wat is het verschil tussen NS Altijd Voordeel en Altijd Korting?  

 Altijd Voordeel is alleen geldig bij NS.  

 Altijd Korting is NIET geldig bij NS, maar bedoeld voor het reizen per bus, tram en metro.  

 

Waar kan ik Altijd Korting aanschaffen?  

 Altijd Korting is te koop bij de balies en verkoopautomaten van vervoerbedrijven (uitgezonderd bij 

NS en bij Qbuzz) 

 Altijd Korting is te koop in sommige winkels (zie www.ov-chipkaart.nl/adresvinder voor een 

automaat in de buurt).  

 Ook kunnen reizigers Altijd Korting bestellen via de webwinkels van vervoerbedrijven en daarna 

op hun persoonlijke OV-chipkaart laden bij één van de 1200 automaten in het land.  

 

Wat is het advies voor reizigers die binnenkort 65 jaar worden?  

Het advies aan reizigers die binnenkort 65 jaar worden is tot hun verjaardag het maandproduct te 

kopen. De leeftijd op de dag dat het Altijd Korting abonnement wordt verkocht, bepaalt hoeveel korting 

reizigers krijgen. Reizigers die dan 64 jaar zijn ontvangen 20% korting en reizigers die dan 65 jaar zijn 

ontvangen 47% korting, namelijk 20% korting bovenop de leeftijdskorting van 34%.  

 

Wordt mijn Altijd Korting Jaarabonnement automatisch verlengd?  

Nee, als een Jaarabonnement verloopt, moeten reizigers opnieuw een abonnement kopen en direct 

betalen. 

 

Kan een regionaal kortingsproduct samen met Altijd Korting op een OV-chipkaart?  

Nee, als verschillende kortingsproducten op dezelfde persoonlijke OV-chipkaart staan, selecteert het 

OV-chipkaart systeem automatisch het landelijke Altijd Korting product als reizigers inchecken. Advies 

aan reizigers is uit te rekenen of reizen met het landelijke Altijd Korting abonnement voordeliger is dan 

reizen met het regionale kortingsproduct.  

 

Op www.ov-chipkaart.nl kunnen reizigers via het transactieoverzicht van Mijn OV-chipkaart zien hoe 

duur de ritten waren die ze op saldo hebben gereisd. Via de reisplanner www.9292ov.nl kunnen 

reizigers de kosten van het reizen op saldo voor geplande ritten bekijken.   

 

Kan het studentenreisproduct samen met Altijd Korting op een OV-chipkaart?  

Het is niet voordelig het Altijd Korting product te combineren met het studenten reisproduct. 

Afhankelijk van de keuze heeft een student in de week of het weekend vrij reizen en reist de student in 

de andere periode met 34% korting. Met Altijd Korting ontvangt de student ‘slechts’ een korting van 

20% als de student ouder is dan 18 jaar. 

 

Voor studenten jonger dan 18 jaar geeft Altijd korting iets meer (6%) korting dan het 

kortingspercentage van het studentenreisproduct. Een student moet dan wel heel veel in zijn 

kortingsperiode reizen, om het abonnementsgeld terug te verdienen. 

 

Kan de NS-voordeelurenkaart samen met Altijd Korting op een OV-chipkaart?  

Ja, dat kan.  


