
VRAAG DE MOBILITEITSKAART AAN
Via jouw werkgever kun je de mobiliteitskaart Arnhem aanvragen. Meld je aan via 

www.he-komaan.nl en ga naar de actie ‘Gratis OV proberen met mobiliteitskaart’. Je krijgt 

bericht als jouw kaart (met saldo erop) binnen is en wanneer je kunt starten met reizen.

MEER INFORMATIE OF VRAGEN?
Heb je vragen over de pas? Of  wil je een persoonlijk reisadvies? Bel dan op werkdagen 

van 8.00 tot 20.00 uur met onze klantenservice op telefoonnummer (088) 934 34 06 of  

stuur een mail naar klantenservice@dumoco.nl.

DE CAMPAGNE ‘HÉ KOM AAN’ IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR SLIMOPWEG.
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TWEE MAANDEN GRATIS OV 
MET MOBILITEITSKAART ARNHEM

Ga naar www.he-komaan.nl / Gratis OV 
proberen met mobiliteitskaart.



MOBILITEITSKAART ARNHEM
Slim op Weg Arnhem is samen met jouw bedrijf  een OV-probeeractie gestart. Reis je met 

de auto van huis naar werk en ben je de file beu? Dan kun je nu twee maanden gratis 

reizen met de mobiliteitskaart Arnhem. Met deze kaart reis je met de trein (2e klas) en 

de bus door en naar Arnhem. Je kunt ook een (OV)fiets huren of  parkeren bij een P+R 

in Arnhem en van daaruit met de bus of  de fiets verder reizen. De kaart is geldig bij alle 

Nederlandse vervoerders. 

IN- EN UITCHECKEN
Jouw werkgever bepaalt welke medewerkers een mobiliteitskaart ontvangen. Met het 

budget van SLIMopweg worden de kaarten van saldo* voorzien. Je mag de pas nooit zelf  

opladen. Wij zorgen ervoor dat je voldoende saldo hebt gedurende de proefperiode.

Met de mobiliteitskaart check je in en uit. Dat doe je aan het begin en aan het eind van 

iedere reis. Ook als je overstapt naar een andere vervoerder (bijvoorbeeld van trein naar 

bus en omgekeerd). In de bus check je succesvol in en uit als er een groen lampje brandt 

op het display van de kaartlezer.

(OV)FIETS
Je kunt op verschillende locaties een (OV)fiets huren. Aan het begin en aan het eind van 

de huurperiode wordt jouw mobiliteitskaart gescand om de tijd te registreren. Bij terug-

komst wordt ook de fiets gescand. Lever je de fiets in op een andere locatie dan waar je 

deze hebt gehuurd, dan wordt er een toeslag berekend. Kijk op www.ns.nl/deur-tot-deur/

ov-fiets voor meer informatie.
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*het saldo is belastbaar inkomen.

MET DE AUTO 
Als je met de auto naar Arnhem reist, kun je deze parkeren bij de Park + Ride locaties 

Gelredome of  Waterberg. Van daaruit reis je met de mobiliteitskaart verder met de bus 

richting station Arnhem Centraal.

P+R LOCATIES ARNHEM
• P+R Gelredome

 Adres: Batavierenweg 25 Arnhem

 Buslijnen:  7 (iedere 10 minuten) 

    331 (ieder kwartier)

• P + R Waterberg

 Buslijnen: 91 (in de spits iedere 15 minuten, na de spits ieder half  uur)

       231 (ieder half  uur)

Je kunt ook je auto bij een NS station 

parkeren en van daaruit met het OV verder 

reizen naar je werklocatie in Arnhem.


