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Februari 2019  Omgaan met de OV chipkaart  

Wilt u voor de volgende bijeenkomst van het Internetcafé een E-mail ontvangen met het volgende thema, stuurt u dan 

een E-mail vanaf uw eigen pc naar: internetcafe.gemrenkum@hotmail.com 

 

Demonstratie animaties 

www.steffie.nl 

 

 

Verschillende soorten 

De OV-chipkaart bevat een chip die u oplaadt met een saldo in euro’s. Er zijn verschillende 

soorten OV-chipkaarten, namelijk persoonlijke en anonieme. Een persoonlijke kaart bevat 

uw naam en pasfoto en alleen u mag ermee reizen. Een anonieme kaart is los te koop en 

staat niet op naam. Meerdere mensen kunnen de kaart gebruiken, alleen niet op hetzelfde 

tijdstip. Wie een kortingskaart heeft van de NS, heeft daarmee ook meteen zijn 

persoonlijke OV-chipkaart in handen. 

 

Welke nemen? 

Welke OV-chipkaart voor u het meest geschikt is, hangt af van uw reispatroon. Maakt u 

regelmatig gebruik van het openbaar vervoer? Dan biedt de persoonlijke OV-chipkaart het 

meeste gemak. Als u gebruik wilt maken van een abonnement, dan kunt u niet zonder 

persoonlijke OV-chipkaart. Gaat u af en toe met het openbaar vervoer of wilt u de OV-

chipkaart delen met bijvoorbeeld uw gezinsleden? Dan is voor u een anonieme OV-

chipkaart de beste optie. Maar let op: voor senioren is dit weer minder handig aangezien 

de korting voor 65-plussers niet van toepassing is met de anonieme kaart. 

 

Anonieme kaart kopen en activeren 

De anonieme chipkaart is te koop bij onder meer NS-stations, bij de kaartjesautomaten. Hij 

kost daar 7,50 euro. Bij de kaartautomaat gebruikt u het aanraakscherm. U kiest daar voor 

de OV-chipkaart en geeft dan aan er eentje te willen kopen. U betaalt, bijvoorbeeld met de 

pinpas, en de kaart valt uit de automaat. Vervolgens moet u de kaart activeren. Dat kan 

ook bij de automaat. U houdt de kaart voor de roze 'lezer' rechtsvoor op de automaat. Er 

verschijnt dan een keuzemenu. U kiest daar voor het activeren van de kaart voor in de 

treinen (ook wel reizen op saldo genoemd). U geeft aan of u eerste- of tweede klas wilt 

reizen. Dan is het activeren voltooid. U kunt nu geld op de kaart zetten en dan reizen door 

in- en uit te checken. 

 

Persoonlijke chipkaart aanvragen 

Wie een abonnement heeft bij de NS, bezit al een OV-chipkaart. De OV-chipkaart is te 

herkennen aan een roze logo op uw kaart. Wie nog geen persoonlijke kaart heeft, moet 

deze online aanvragen op www.ov-chipkaart.nl  Daarvoor hebt u onder meer een digitale 

pasfoto van uzelf en internetbankieren nodig. Ook deze kaart kost 7,50 euro en moet 

geactiveerd worden. Dat kan bij de kaartautomaat van de NS maar ook via internet  
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Geld op een kaart zetten 

Met de chipkaart kunt u nu reizen in het openbaar vervoer. U moet er wel geld opzetten. 

Dat kan bij een van de oplaadpunten die overal in het land te vinden zijn op stations en in 

winkelcentra, maar ook online. Als u een persoonlijke OV-chipkaart hebt, kunt er zelfs voor 

kiezen uw saldo automatisch op te laden via uw bankrekening. Dat betekent dat als uw 

saldo op de kaart onder de 0 euro komt, het saldo automatisch wordt aangevuld tot een 

bedrag van tien, twintig of vijftig euro. Dit is natuurlijk niet verplicht, maar kan handig zijn 

als u veel reist met het openbaar vervoer. 

'. 

 

Mijn OV-chipkaartaccount 

Met een eigen account op de site van de OV-chipkaart, kunt u uw reisgegevens opzoeken. 

U kunt onder andere reizen en transacties online inzien, maar ook een declaratieoverzicht 

samenstellen. 'Mijn OV-chipkaart' is beschikbaar voor mensen met een persoonlijke en 

anonieme OV-chipkaart. Maak zo een eigen OV-chipkaartaccount aan: 

 Surf naar www.ov-chipkaart.nl  
 Vul een gebruikersnaam, uw mailadres en een wachtwoord in, in de daarvoor bedoelde 

velden. 
 Klik op Account aanmaken. 
 U krijgt een bevestiging te zien en binnen enkele minuten krijgt u een mailtje met 

nadere gegevens. Klik op de link in de mail.  
 U wordt naar de site van de OV-chipkaart doorgeleid. Vul uw gebruikersnaam en 

wachtwoord in en klik op Activeer account. 
 Daarna moet uw OV chipkaart nog worden gekoppeld. Er wordt een koppelcode per 

brief of per e-mail gestuurd.  

 

 

Kortingen op het OV  

 

Neem eens een kijkje op www.ervaarhetov.nl  

Er zijn allerlei kortings abonnementen (producten) beschikbaar  
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