Hoe vind ik mijn centrumzone en sterwaarde?
Stap 1
Ga naar ‘keolis.nl/reisplanner’ en vul de reis in waarvoor je het Sterabonnement nodig hebt.
In dit geval gaat de reis van ‘Amersfoort, Centraal Station’ naar halte ‘Soesterberg, Skicentrum’.
Klik op ‘Plan mijn reis’.

Stap 2
Route en zones worden inzichtelijk door de ‘zone box’ aan te vinken.

Klik op ‘Bekijk details’.

Stap 3
Detail informatie van de reis ‘Amersfoort, Centraal Station’ naar halte ‘Soesterberg, Skicentrum’.

Details
Naast de mogelijkheid om hier te kiezen voor ‘product advies’
is hier direct te zien wat het OV-chipkaart tarief is voor deze
reis.
● Voltarief: 12 t/m 64 jaar
● Reductie tarief: 5 t/m 11 jaar en 65+

Klik op ‘Bekijk ons productadvies’.

Stap 4
Overzicht van alle abonnementen die betrekking hebben op deze reis.
Productadvies
Aan de linkerkant van het scherm
kan je ervoor kiezen om een aantal
reiseigenschappen in te vullen,
zodat het Productadvies nog beter
aansluit bij jouw reis.
1. Leeftijdscategorie
2. Aantal reisdagen per week
3. Ook in de spits reizen
4. Maand of jaar abonnement
Klik op ‘Syntus Utrecht Sterabonnement 3 sterren’.
Let op! Het ‘Syntus Utrecht Sterabonnement 3 sterren’ is een voorbeeld abonnement. Bij andere
reisadviezen staat hier een ander voorstel waarop je kunt klikken.

Stap 5
Het beschreven advies heeft betrekking op het sterabonnement dat geselecteerd is bij stap 4.
In dit scherm vind je aanvullende informatie van dit sterabonnement.
● Prijs per maand of per jaar
● Centrumzone
● Informatie over het totale reisgebied van het sterabonnement

Klik op ‘Bestel een maandabonnement in de webshop’.
of
Klik op ‘Bestel een jaarabonnement in de webshop’.

Stap 6
Selectie van het gewenste sterabonnement leidt jou naar de webshop. De meeste gegevens zijn
alvast ingevuld.
Bestellen
Om het gewenste sterabonnement te bestellen,
doorloop je het bestelproces in de webshop. Hier
wordt verder gevraagd om je:
1. Gewenste ingangsdatum
2. OV-chipkaartnummer
3. Email adres (bestelbevestiging)
4. Gewenste betaalwijze

