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De algemene

In deze folder leest u alles over reizen met
de Voor Elkaar Pas. Samen koffie drinken is
dichterbij dan u denkt!
‘Nu wij gebruik maken van het OV
hebben wij onze vrijheid weer terug.’

Met de Voor Elkaar Pas kunt u in
heel Fryslân gratis reizen met
de bussen van Arriva en met de trein
tussen Leeuwarden en Buitenpost.
Daarnaast ontvangt u een tweede pas, hiermee mag er altijd iemand
gratis met u meereizen. Als begeleider, maar ook gewoon voor de
gezelligheid. U kiest per rit zelf wie u meeneemt. Met deze begeleiderspas
kan uitsluitend samen met u als eigenaar worden gereisd.
•	De pas is onbeperkt geldig in alle bussen van Arriva (Stad, Streek
en Qliner) in Fryslân en de treinen van Arriva tussen Leeuwarden
en Buitenpost. Let op: de pas is niet geldig in De Opstapper.
•	U kunt de Voor Elkaar Pas direct gebruiken. U hoeft de pas dus
niet zelf op te laden met saldo of een abonnement.
•	Bij het in- en uitstappen in de bus checkt u in en uit bij de chauffeur.
Reist u met de trein dan checkt u in en uit bij een paal of poortje
op het treinstation. Dit geldt ook voor degene die met u meereist.
•	De eerste keer met het openbaar vervoer kan spannend
zijn. Daarom informeren wij u graag over hoe het OV werkt.
U ontvangt bij de pas een handig boekje ‘Hulp tijdens uw
bus- en treinreis’ over reizen met het OV én een folder met de
dienstregeling van de belangrijkste buslijnen binnen de regio
en van het treintraject Leeuwarden-Buitenpost.
•	In deze brochure vindt u informatie over veelgebruikte buslijnen
en de treinverbinding in de regio.
•	U vraagt de Voor Elkaar Pas aan via het bijgevoegde
aanvraagformulier. Voor vragen over de pas neemt u
contact op met uw gemeente.
•	Voor reisinformatie kunt u terecht bij Arriva.
U vindt de contactgegevens achterop
deze brochure.
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‘Één keer ben ik samen met
mijn zoon naar de supermarkt
gereisd. Sindsdien doe ik mijn
boodschappen weer zelfstandig.’

Voordelen van het reizen met het
openbaar vervoer op een rij:
•	Met het openbaar vervoer kunt u overal naar toe. Op de volgende
pagina’s ziet u welke bestemmingen binnen handbereik zijn.
•	De bushaltes, stations, bussen en treinen van Arriva zijn goed
toegankelijk, ook als u slecht ter been bent.
•	U kunt met de Voor Elkaar Pas onbeperkt reizen in de bussen in
Fryslân en in de treinen tussen Leeuwarden en Buitenpost.
Er geldt geen maximum aantal kilometers.
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Met het OV zijn
diverse locaties
gewoon binnen
handbereik

Op bezoek bij familie?
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Bezoek aan het ziekenhuis?

Iets ophalen bij de apotheek?

Naar de bibliotheek?

Gezellig even winkelen?

Naar de kapper?

De markt bezoeken?

Boodschappen doen?

Samen een kopje koffie drinken?

Wij verwelkomen u graag in onze
bussen en treinen! U checkt in
en uit bij de chauffeur of op het
treinstation.
Vraag uw persoonlijk reisadvies
aan door te bellen naar:
0800-0232545.
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Grootegast

In januari ontvangt
u een folder met de
dienstregeling van
de buslijnen en het
treintraject in uw regio.
Reisinformatie kan
zowel telefonisch
als op internet worden
geraadpleegd via
de contactgegevens
achterop deze brochure.
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Arriva verzorgt het OV met
toegankelijke bussen en treinen

1 2 3
Wist u dat:

U bij de meeste
haltes en op
alle stations
een gelijkvloerse
instap heeft?

Er in de bus ruimte
is voor rollators en
rolstoelen en in de
trein daarnaast ook
voor scootmobielen?

Onze chauffeurs en
stewards u graag
helpen? Wees niet
bang iets te vragen,
zij staan u graag te
woord!

Wilt u meer informatie?
Klantenservice

Website & app

Heeft u nog vragen of wilt u graag
een persoonlijk reisadvies ontvangen?
De medewerkers van onze klantenservice
helpen u graag.

Op onze site vindt u alle informatie over
reizen met Arriva. Plan bijvoorbeeld
gemakkelijk uw reis via arriva.nl/fryslan.

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag
t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur en in
het weekend en op feestdagen van 7.00 tot
23.00 uur, via 0800-0232545. Daarnaast zijn
we bereikbaar via Whatsapp: 0629575686

Ook met de Arriva app plant u
gemakkelijk uw reis. Onderweg kunt
u actuele informatie ontvangen over
uw reis, zodat u altijd op de hoogte bent.
De Arriva app is beschikbaar in de
App Store en de Google Play Store.

Twitter of Facebook

Arriva OV Servicepunt

Van maandag t/m vrijdag van 6.00 tot 23.00 uur
en op zaterdag, zon- en feestdagen van 7.00
tot 23.00 uur kunt u met al uw vragen terecht
bij ons webcareteam. Kijk op:

Soms is het gewoon prettiger om zaken
persoonlijk te regelen. Bezoek daarvoor
ons OV Servicepunt: Stationsplein 2G,
Leeuwarden

facebook.com/ArrivaNederland
twitter.com/Arriva_NL

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 6.30 - 19.00 uur
Zaterdag
7.00 - 19.00 uur
Zondag
8.30 - 19.00 uur
*Daarnaast is ons mobiele OV Servicepunt
op wisselende dagen aanwezig in de regio.
Kijk hiervoor op arriva.nl/mobielservicepunt

