
COMPENSATIEREGELING ABONNEMENTHOUDERS 
WATERBUS 
 
Conform de eisen voortvloeiend uit de aanbesteding POW- Oost komen reizigers die meer 
dan 12,33% stijging ervaren op hun reistarief, in aanmerking voor compensatie ten opzichte 
van het oude abonnement. Dit percentage bestaat uit de inflatiecorrectie (LTI) plus de 
maximale prijsstijging van 10%. Wil je weten of je in aanmerking komt voor compensatie 
lees hieronder de voorwaarden. 
 
Er zijn in de basis 5 trajecten die met een abonnement mogelijk in aanmerking komen 
voor compensatie:  
 

• Dordrecht Merwekade – Alblasserdam Kade   
-> compensatiedrempel € 69,65 p/m en € 633,15 p/j  

• Papendrecht Veerdam – Zwijndrecht Veerplein  
-> compensatiedrempel € 43,30 p/m en € 433,00 p/j  

• Papendrecht Veerdam – Dordrecht Merwekade   
-> compensatiedrempel € 433,00 p/j  

• Zwijndrecht Veerplein – Dordrecht Merwekade  
-> compensatiedrempel € 433,00 p/j  

• Zwijndrecht Veerplein – Dordrecht Hooikade  
-> compensatiedrempel € 43,30 p/m  

 
Compensatie is van toepassing als de reiziger op basis van de reishistorie kan aantonen, dat 
hij/zij in de abonnementsperiode meer heeft betaald voor het gebruik van de waterbus van 
Blue Amigo dan het tarief van Aquabus B.V. (plus inflatie, plus 10%) in 2021.  
 
De compensatie is dus het verschil tussen (trajectprijs 2021 +inflatie + 10%) en trajectkosten 
2022 (aanschafkosten abonnement + daadwerkelijke reiskosten) minus eventuele 
aanvullend genoten kortingen op andere trajecten. 
 
Hieronder vind je een rekenvoorbeeld: 
 
Traject Papendrecht Veerdam <> Zwijndrecht Veerplein 
Maandabonnement € 14,00 
Jan: 44 ritten, Veerdam – Veerplein, geen overige reizen. 

Tarief 2022 Tarief 2021 Genoten 
korting overig 

Compensatie 

44x €1,63 – 36% + 
€ 14,00 

Traject € 
47,63 

- 59,90 – 47,63 

€ 59,90 € 47,63  € 12,27 
  
Lisa: 44 ritten, Papendrecht Veerdam – Zwijndrecht Veerplein, 6 ritten Veerdam – 
Rotterdam Erasmusbrug. 

Tarief 2022 Tarief 2021 Genoten 
korting overig 

Compensatie 

44x €1,63 – 36% + 
€ 14,00 

Traject € 
47,63 

6x €5,50 x 36% €59,90 - 
€47,63 - € 
11,88 

€ 59,90 € 47,63 € 11,88 € 0,39 
 
Heb je recht op compensatie? Neem dan contact op met onze klantenservice. De 
klantenservice zal de compensatieaanvraag beoordelen en wanneer je recht hebt op 
compensatie het verschil ten aanzien van de compensatiedrempel uitkeren op de 
bankrekening van de abonnementhouder of betaler. 


