
15 min. later vertrekken
daardoor 40% i.p.v. 20% korting

>100,- euro bespaard
in 3 maanden

grotere kans op zitplaats

Arnhem – Utrecht
4 x per week

Jan reist 4 keer per week heen en neer 
van zijn woonplaats Arnhem naar zijn 
werk in Utrecht. Normaal neemt hij de 
trein van kwart over 8, maar nu hij 
extra korting krijgt blijft hij een 
kwartiertje langer in bed liggen en 
pakt de trein van half 9. Daardoor reist 
Jan met 40% korting, i.p.v. 20% 
korting. Dit scheelt hem per enkele 
reis €2,20. Als Jan dit 4 keer per week 
doet gedurende de 3 maanden van de 
proef scheelt hem dat uiteindelijk 
meer dan €100. 

130 min. later vertrekken
daardoor 60% i.p.v. 20% korting

>180,- euro bespaard
in 3 maanden

grotere kans op zitplaats

Amsterdam – Eindhoven
2 x per week

Erik reist 2 keer per week voor 
opdrachten naar Amsterdam vanuit 
zijn woonplaats Eindhoven. Hij is 
flexibel en kan ‘s morgens de eerste 
paar uur prima thuiswerken. Hierdoor 
kan hij in de ‘superdal’-periode reizen 
en dat scheelt hem €7,70 per treinreis. 
Per week kan hij op deze manier veel 
geld besparen. Aan het eind van de 
proefperiode heeft Erik meer dan €180 
bespaard. De treinen waarin Erik nu 
reist zijn minder druk. Daardoor kan hij 
beter werken tijdens zijn treinreis.

15 min. eerder vertrekken
daardoor 40% i.p.v. 20% korting

>20,- euro bespaard
in 3 maanden

grotere kans op zitplaats

Haarlem – Amsterdam
2x per week

Annemarie reist 5 dagen per week 
naar haar werk in Amsterdam vanuit 
haar woonplaats Haarlem. Normaal 
neemt Annemarie de trein van 7:40 
maar nu vertrekt zij 2 dagen in de 
week een kwartier eerder. De andere 
dagen is eerder vertrekken voor haar 
niet mogelijk. Dit scheelt haar €0,90 
per enkele reis en dus €1,80 per week. 
Aan het einde van de proefperiode 
heeft ze dan ruim 20 euro bespaard. 
Dat is precies genoeg om die mooie 
sjaal te kopen die ze graag wil hebben.

21.000 
klanten

3 maanden
extra korting

besparen gemiddeld
€ 20,- 

Factsheet proef met extra korting voor Altijd Voordeel-klanten

Reguliere kortingstijden (ma t/m vrij)

Kortingstijden gedurende de proef (ma t/m vrij)

60% korting40% korting20% korting
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