
Productvoorwaarden reisproducten GVB Noordzeekanaalponten
 
Enkele vaart en 14-vaartenkaart

Voor een enkele vaart of 14 vaarten op de GVB Noordzeekanaalverbindingen IJmuiden-Velsen (Velserpont), Buitenhuizen-Assendelft 

(Buitenhuizerpont) en Amsterdam-Zaandam (Hempont).  

Voor wie? 

• Als je in de metropoolregio Amsterdam werkt, naar school gaat of recreëert en ten noorden of zuiden van het Noordzeekanaal 

woont en de dagelijkse files op de snelwegen in de regio Amsterdam en Haarlem wilt mijden. 

• Voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen die niet door de Noordzeekanaal tunnels mogen rijden of vanwege hoogte-overschrij-

dingen.

• Als je als recreant of toerist het Noordzeekanaal wilt beleven en een mooie overtocht wilt maken. 

 

Gemotoriseerde pontgebruikers betalen voor de overtocht:

• motor/auto (inclusief aanhanger)

• vrachtauto/bus (inclusief aanhanger)

 

Voetgangers, (brom-) fietsers en langzaam verkeer (landbouwvoertuigen, brommobiel en gehandicaptenvoertuig) kunnen gratis met 

de veerponten.

Kenmerken:

• Als je een enkele vaart koopt krijg je geen kaartje. Je afschrift is je bewijs van aanschaf. Mocht je een kaartje nodig hebben kun 

je dit bij aankoop van de enkele vaart aan de pontwachter vragen. De 14-vaartenkaart is een papieren strippenkaart. Per enkele 

overtocht wordt de kaart voorzien van een knip.   

• Noordzeekanaal-reisproducten zijn alleen verkrijgbaar met voltarief. 

• Noordzeekanaalpont enkele vaart is geldig voor één enkele vaart tussen de instaphalte en de uitstaphalte. Voor een terugreis 

moet opnieuw een enkele vaart gekocht worden. 

• Noordzeekanaalpont 14-vaartenkaart: geldig voor veertien keer één enkele vaart tussen de opstap- en uitstaphalte. 

• Andere vervoerbewijzen en OV-chipkaart-reisproducten zijn niet geldig op de Noordzeekanaalponten. 

Waar te gebruiken en waar geldig?  

Alleen geldig op de GVB Noordzeekanaalverbindingen IJmuiden-Velsen, Buitenhuizen-Assendelft en Amsterdam-Zaandam. Niet gel-

dig op de GVB veren voor de routes over het IJ. 

Waar te koop? 

De enkele vaart  en de 14-vaartenkaart auto/motor zijn aan boord van de GVB Noordzeekanaalverbindingen verkrijgbaar. Betalen kan 

alleen met PIN, creditcard of contacloos. De 14-vaartenkaart vrachtauto/bus is enkel te bestellen bij GVB Veren. Mail hiervoor naar 

debiteuren-veren@gvb.nl.

Niet met de OV-chipkaart 

De reisproducten voor de GVB Noordzeekanaal veerverbindingen kunnen niet op een OV-chipkaart geladen worden. 

Tarieven
motor/auto vrachtauto/bus

enkele vaart € 1,30 € 3,20

14-vaarten € 13,00 € 32,00
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Maandabonnement en jaarabonnement

Een maand of jaar voor een vast bedrag onbeperkt reizen met de GVB Noordzeekanaalverbindingen IJmuiden-Velsen (Velserpont), 

Buitenhuizen-Assendelft (Buitenhuizerpont) en Amsterdam-Zaandam (Hempont).  

Voor wie? 

• Als je in de metropoolregio Amsterdam werkt of naar school gaat en ten noorden of zuiden van het Noordzeekanaal woont en de 

dagelijkse files op de snelwegen in de regio Amsterdam en Haarlem wilt mijden. 

• Voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen die niet door de Noordzeekanaal tunnels mogen rijden of vanwege hoogte-overschrij-

dingen.

Gemotoriseerde pontgebruikers betalen voor de overtocht:

• motor/auto (inclusief aanhanger)

• vrachtauto/bus (inclusief aanhanger)

Voetgangers, (brom-) fietsers en langzaam verkeer (landbouwvoertuigen, brommobiel en gehandicaptenvoertuig) kunnen gratis met 

de ponten.

Kenmerken: 

• Jaar- en maandabbonementen worden aangeleverd in de vorm van een sticker. De sticker voor een maanabonnement wordt 

vooraf voorzien van een knip voor de betreffende maand. Je ontvangt voor iedere maand een nieuwe sticker. De sticker wordt per 

post verstuurd.  

Plaatsing sticker: Om het controleproces zo goed mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat de sticker goed zichtbaar is 

voor de pontwachter. We vragen je daarom de sticker op de linkerzijde van het voorraam te bevestigen aan de binnenkant van  

het voertuig. Als je de sticker niet op het raam wilt plakken kun je een (gratis) stickerhouder vragen bij een medewerker van des-

betreffende pont.

• Het is niet mogelijk om met een OV-chipkaart te reizen op de veren. 

• Noordzeekanaalponten maand- en jaarabonnementen zijn alleen verkrijgbaar met voltarief.

• Noordzeekanaalponten maand- en jaarabonnementen zijn geldig tot en met de op de sticker aangegeven datum. 

• Noordzeekanaalponten maand- en jaarabonnementen zijn alléén geldig voor het opgegeven voertuigkenteken.  

Als de maand- en jaarabonnementhouder met een ander voertuig reist, moet een ander vervoerbewijs aangeschaft worden. 

Waar te gebruiken en waar geldig? 

Alleen geldig op de GVB Noordzeekanaalverbindingen IJmuiden-Velsen, Buitenhuizen-Assendelft en Amsterdam-Zaandam. Niet gel-

dig op de GVB veren voor de routes over het IJ. 

Waar te koop? 

Bij GVB Veren. Via een aanvraagformulier, beschikbaar op gvb.nl/pont-abo of via GVB Klantenservice.

Niet voor de OV-chipkaart 

De reisproducten voor de GVB Noordzeekanaalverbindingen kunnen niet op een OV-chipkaart geladen worden. 

Tarieven motor/auto vrachtauto/bus

maandabonnement € 26,00 € 64,00

jaarabonnement € 260,00 € 640,00

Privacy 

Bij het aanvragen van een maand- of jaarkaart worden persoonsgegevens van je verkregen. Deze gegevens zijn nodig om de met jou 

gesloten overeenkomst uit te voeren. Het vervoerbedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens in verband 

met je abonnement en je reisgegevens. Op de verwerking van je persoonsgegevens door het vervoerbedrijf is het privacybeleid van 

het vervoerbedrijf van toepassing, welke is in te zien op de website of op te vragen bij de telefonische Klantenservice.

Contactgegevens GVB

GVB Klantenservice 0900 - 80 11 (gebruikelijke belkosten)
www.gvb.nl
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