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OV-begeleiderskaart nu ook geldig bij Eurolines en Flixbus
De OV-begeleiderskaart is nu ook geldig bij Eurolines en Flixbus. Dit
betekent dat iemand kosteloos met u mag meereizen als u vanwege uw
visuele beperking of andere beperking begeleiding nodig heeft. Zowel
Flixbus als Eurolines bieden goedkope busreizen naar verschillende
bestemmingen in Europa.
Over reizen met begeleiding zegt Flixbus:
Als kan worden aangetoond dat vaste begeleiding noodzakelijk is, worden
de begeleider en de hulp- of blindengeleidehond gratis vervoerd. Voor de
hulphond wordt dan ook een eigen plaats geboekt.
Bij het begin van je reis legitimeer je de gratis begeleiding door het
overhandigen van een bewijs dat het noodzakelijk is om continu begeleid
te worden. Aan het begin van de reis laat je het desbetreffende document
zien waarin staat dat vaste begeleiding noodzakelijk is, bijvoorbeeld in
Nederland een geldig OV-begeleiderskaart. Voor je hulp- of
blindengeleidehond geldt hetzelfde. Daarnaast heb je een bewijs nodig
dat je hond een erkende opleiding voor hulp- of blindengeleidehond heeft
gehad.
Over het reizen met begeleiding zegt Eurolines:
Gehandicapten of personen met verminderde mobiliteit, kunnen contact
opnemen met Eurolines om te informeren naar de mogelijkheden voor
assistentie. De aanvraag voor assistentie voor de reis dient 36 uur voor
vertrek aangevraagd te zijn.
Tel. nr.: 0031 (0)88 0761700 of 0032 (02) 2741350
E-mail: pmr@transdev-eurolines.com
Begeleiderskaart
Als u door uw beperking niet zelfstandig kunt reizen kunt u bij Argonaut
een OV-begeleiderskaart aanvragen. Op vertoon van deze kaart mag u
tijdens het reizen met het Openbaar Vervoer kosteloos een begeleider
meenemen. De begeleiderskaar is geldig in alle treinen, trams, bussen en
metro’s in Nederland. Een hulp- of geleidehond mag altijd mee en heeft
dus geen speciale kaart nodig.
Voorwaarden reizen in Nederland:
• Uw begeleider is minstens 12 jaar oud.
• U en uw begeleider reizen de gehele reis samen in dezelfde klasse.
• Deze kaart staat op uw naam.
• U kunt tijdens de reis een geldig vervoersbewijs en de OVbegeleiderskaart tonen.

Soms is de kaart ook geldig tijdens internationale reizen. Vaak moet u
voor uw begeleider dan een ticket met een nultarief hebben. Vraag hierna
als u uw reis gaat boeken.
Aanvragen OV-begeleiderskaart
Om de kaart aan te vragen moet u een aanvraagformulier invullen. Bestel
dit formulier bij Argonaut, bereikbaar op tel. nr. 030-2354661. Bij het
aanvraagformulier voegt u een pasfoto en een verklaring van uw huisarts
waaruit blijkt dat u een beperking hebt.
Vraagt u een nieuwe OV-begeleiderskaart aan omdat uw oude kaart
verlopen is? Neem dan vooraf contact op met Argonaut. Mogelijk is het
niet in alle gevallen noodzakelijk een nieuwe medische verklaring toe te
sturen. Meer informatie leest u op de website van Argonaut.
www.argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart

