Meer info

Groningen l Drenthe

Bustarieven
2022

Qbuzz
Voor vragen over tarieven en abonnementen,
aanvragen van dienstregelingen, melden verloren/
gevonden voorwerpen en klachten:
• qbuzz.nl/gd
• 0900 728 99 65 (gebruikelijke belkosten)
9292 reisinformatie
Voor een persoonlijk reisadvies en vragen:
• 9292.nl
• 0900 92 92 (€ 0,90 pm, max. € 18 + gebruikelijke
belkosten)

Busstation Groningen
maandag t/m vrijdag 7.00 - 19.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Busstation Emmen, Assen
maandag t/m vrijdag 7.00 - 18.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
OV-chipkaart
Vragen over aanschaf en gebruik van de
OV-chipkaart, melden verloren/gestolen kaarten:
• ov-chipkaart.nl
• 0900 09 80 (gebruikelijke belkosten)

Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, organiseert en beheert
het openbaar busvervoer en is een samenwerkingsverband van de
provincies Groningen en Drenthe en de gemeneete Groningen.

December 2021 - Wijzigingen voorbehouden

Servicepunten
Voor reisinformatie, verkoop abonnementen,
verkoop anonieme OV-chipkaarten, aanvraagpakketten
persoonlijke OV-chipkaart, opladen saldo, ophalen
bestellingen uit de webwinkel.

Abonnementen
Reis je vaker dan 3-4 x per week op een vast traject dan kan
een abonnement voordeliger voor je zijn.

Maandabonnement
Vol tarief

Reductietarief*

Tarieven
OV-chipkaart
Opstaptarief

€

1,01

Kilometertarief

€

0,18

Opstaptarief reductie*

€

0,67

Kilometertarief reductie*

€

0,12

Tarief max. ritprijs zonder overstap

€

8,53

1-ster

€

42,70

€

36,00

2-ster

€

70,00

€

59,05

3-ster

€ 104,05

€

87,65

4-ster

€ 138,50

€

116,60

5-ster

€ 172,45

€

145,20

Reizen 1 t/m 2 zones of stad

€

2,84

6-ster

€ 206,70

€

174,15

Reizen 3 t/m 5 zones

€

5,69

N-ster

€ 312,80

€

206,45

Reizen 6 t/m 8 zones

€

8,53

Reizen 9 zones of meer

€

11,38

€

16,75

€

11,25

Dalvoordeel Noord-Nederland
Voor € 25 per jaar 40% voordeel in Qbuzz en Arriva
bus en Arriva trein in Groningen, Drenthe en Friesland.
Uitgezonderd treinen van NS en Blauwnet. Geldig op
werkdagen als je incheckt vóór 7.00 uur of ná 9.00 uur in de
bus, of vóór 6.30 uur en ná 9.00 uur in trein. In weekenden en
nationale feestdagen de hele dag geldig.

* Geldt voor personen van 4 t/m 11 jaar en 65+ met een persoonlijke OV-chipkaart.

Buskaartje

Dagkaart
Hele dag onbeperkt
Dal-Dagkaart
Hele dag onbeperkt 1
1 Geldig na 9 uur en in weekend en vakanties de hele dag.

Weekendbroezz’n
•

•
•

•
•

 alvoordeel Noord-Nederland en het P+R maand
D
abonnement zijn te koop voor persoonlijke en
anonieme OV-chipkaart.
Een Sterabonnement is persoonsgebonden en alleen
te koop voor de persoonlijke OV-chipkaart.
Abonnementen zijn te koop in de webshop van
qbuzz.nl. Gekochte producten kun je afhalen bij
een oplaadautomaat.
De prijs van een reductiejaarabonnement is 10x de
maandprijs.
De provincie Groningen verleent een tijdelijke
korting van 5% op de prijs van een reductie Sterjaarabonnement.

TIP

Drie kinderen van 4 t/m 11 iaar reizen gratis
mee met een volwassene. Kinderen t/m 3
jaar reizen altijd gratis mee.

Reis zaterdag en zondag met z’n tweeën op één Dal-Dagkaart.

Buurtbus
Enkele reis

€

2,00

Maandabonnement

€

40,00

€

6,00

P+R Bus Groningen
Retour voor 2 t/m 5 personen

Inclusief parkeren en overstap in de stad Groningen. Reis je
alleen? Reis dan met je OV-chipkaart of koop een buskaartje.
Informatie over een maandabonnement vind je hiernaast.
Hubtaxi
Instaptarief. Prijs vanaf 2

€

1,52

Kilometertarief t/m 20 km. Prijs vanaf 2

€

0,26

2 Alle voorwaarden en prijzen: hubtaxi.nl.

Meer info op qbuzz.nl/gd

