
  
  

Aktuelle Informationen zu KONUS: www.konus-schwarzwald.info 
(W:\STG Dokumente\Marketing\Projekte\KONUS\Schriftverkehr\Rundschreiben IV\KONUS Nutzungsbedingungen (D, GB, F, 

NL).doc) 

 
 

- niederländisch - 
 

   Bussen en treinen in het Zwarte Woud – gratis!   
   
Wij hebben voor u tijdens uw verblijf een bijzondere service: buiten vele voordelen in verschillende 
faciliteiten van het gehele Zwarte Woud, kunt u met de KONUS-Gästekarte gratis gebruik maken van 
bussen en treinen in het vastgelegde KONUS-gebied. Het vaste bedrag voor deze vervoerskosten, 
dat de gemeenten uit de toeristenbelasting aan de verkeerssystemen betalen, ligt momenteel bij 30 
eurocent per overnachting.  
  
Let u hiervoor a.u.b. op de onderstaande voorwaarden. Buiten deze voorwaarden gelden ook de 
algemene vervoersvoorwaarden van de deelnemende verkeerssystemen:  
 
Voorwaarden voor het gebruik van de KONUS-Gästekarte:  
 
1. KONUS is uitsluitend geldig in het streekvervoer per tweede klasse in het omschreven 
KONUS-gebied. Zie hiervoor de overzichtskaart (uitgesloten zijn de IC, EC en ICE, net 
als de kabelbanen). 
 
2. De KONUS-Gästekarte is alleen geldig wanneer hij volledig is ingevuld (ook het totaal aantal 
personen en de vertrekdatum moeten worden ingevuld). Wanneer u uw vertrekdatum nog niet precies 
kunt vastleggen moet u de voorlopige datum invullen. Blijft u toch langer dan verwacht, dan moet u 
een nieuw aanmeldformulier bij uw verhuurder invullen. 
 
 3. De KONUS-Gästekarte mag niet direct beschreven zijn. Hij moet in de aanwezigheid van uw 
verhuurder met een doordrukmethode gemaakt worden. Veranderingen achteraf direct op de KONUS-
Gästekarte maken de kaart ongeldig als vervoersbewijs. 
 
4. KONUS geldt uitsluitend voor personenvervoer. Hij geldt niet voor het 
gratis transporteren van dieren en fietsen. Hiervoor gelden de 
tariefregelingen van de betreffende verkeersbedrijven en –systemen. 
 
  
5. KONUS is alleen geldig in verbinding met een geldig ambtelijk legitimatiebewijs van de betreffende 
persoon die met naam op de kaart vermeld staat. Deze persoon moet ook dan , wanneer KONUS als 
groep gebruikt wordt, in het transportmiddel aanwezig zijn. 
 
6. De KONUS-Gästekarte is strikt persoonsgebonden. 
 
7. Wanneer u zich als groep heeft aangemeld, maar KONUS toch als vervoersbewijs afzonderlijk wilt 
gebruiken, kunt u op vertoon van uw KONUS-Gästekarte en uw legitimatiebewijs 
deelvervoersbewijzen voor een groep krijgen bij uw lokale Kurverwaltung, Tourist-Information of in het 
gemeentehuis. 
 
8. Groepen vanaf 10 personen moeten tenminste drie dagen voor de geplande rit bij het 
vervoersbedrijf aangemeld worden. De lijst met adressen van de vervoersbedrijven is verkrijgbaar bij 
uw lokale Kurverwaltung, Tourist-Information of bij het gemeentehuis. 
 
9. KONUS is geldig vanaf de aankomstdag, na de aankomst bij uw verhuurder (niet voor de heenreis). 
 
10. Informatie over de deelnemende vervoersbedrijven en de gebiedsgrenzen van de verschillende 
vervoersbedrijven net als over het KONUS-gebied is verkrijgbaar bij uw verhuurder oftewel bij de 
lokale Kurverwaltungen of in het internet onder www.konus-schwarzwald.info. Gaat uw reis over de 
grenzen van het gebied, dan moet u de gebruikelijke tarieven voor het vervoer vanaf de laatste plaats 
in het KONUS-gebied betalen. 
 
Bij overtredingen moet u een verhoogd bedrag voor de rit betalen van tenminste € 40,00.  
Wij wensen u alvast een goed verblijf met de KONUS-Gästekarte. 


