KONUS-kaarten
Bussen en treinen in het Zwarte Woud gratis
KONUS gebruiksvoorwaarden
Tijdens uw verblijf bieden wij u een bijzondere service: buiten vele voordelen in faciliteiten van
het Zwarte Woud, kunt u met de KONUS Guest Card 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 op 35
eurocent per overnachting.
1. KONUS is uitsluitend geldig in de tweede klasse van het streekvervoer in het
vastgelegde KONUS-gebied, zie overzichtskaart (uitgesloten zijn ICE-, IC en EC
verbindingen en bergbanen).
2. De KONUS Guest Card is alleen geldig wanneer hij volledig is ingevuld (ook het aantal
personen en de vertrekdatum moeten worden ingevuld). Wanneer uw vertrekdatum nog niet
zeker is, moet u de verwachte datum invullen. Bij een verblijf van meer dan twee maanden
bent u volgens de wet verplicht u binnen een week bij het bevolkingsbureau (met een
verblijfadres) aan te melden.
3. De KONUS Guest Card mag niet direct beschreven zijn. Een schriftelijk ingevuld bewijsstuk
moet in de aanwezigheid van uw verhuurder met een doordrukmethode gemaakt worden. De
elektronisch gegenereerde kaart wordt door uw verhuurder aangemaakt. Elke verandering
achteraf op de KONUS Guest Card maakt de kaart ongeldig als vervoersbewijs.
4. KONUS is uitsluitend geldig voor het vervoer van personen, niet voor het
gratis vervoeren van dieren en fietsen. Hiervoor gelden de tariefregelingen
van de verkeersbedrijven en –systemen.
5. KONUS is alleen geldig in combinatie met een geldig legitimatiebewijs van de persoon die
met zijn of haar naam op de kaart vermeld staat. Deze persoon moet ook in het voertuig
aanwezig zijn wanneer KONUS voor een groep gebruikt wordt.
6. De KONUS Guest Card is niet overdraagbaar aan anderen.
7. Mocht u zich als groep hebben aangemeld, maar KONUS als kaartje voor afzonderlijke
groepsleden willen gebruiken, dan krijgt u op vertoon van en in ruil voor uw KONUSgroepskaart afzonderlijke KONUS-kaarten van uw accommodatie. Wij raden u aan om reeds bij
uw aanmelding afzonderlijke KONUS-kaarten te laten verstrekken, voor zover u niet altijd in de
groep reist.

8. Samen reizende groepen vanaf 10 personen moeten minstens 3 dagen voor het begin van de
rit bij de desbetreffende vervoersmaatschappijen ter verzekering van het vervoer worden
aangemeld. Groepen kunnen bovendien alleen in het kader van capaciteiten volgens
dienstregeling door de vervoersmaatschappijen worden meegenomen. Juist in de spitsuren
kan er niet altijd met alle vervoerswensen rekening worden gehouden. Door de directe
aanmelding bij de vervoersmaatschappij krijgt u hetzij een bevestiging, hetzij alternatieve
aanbiedingen.
9. KONUS is geldig vanaf de aankomstdag, de dag dat u bij uw verhuurder arriveert. KONUS
kan wel voor de terugreis, maar niet voor de heenreis worden gebruikt.
10. Zowel informatie over de deelnemende vervoersbedrijven en de gebiedsgrenzen als over
het KONUS-gebied is verkrijgbaar bij uw verhuurder, lokale VVV-kantoren of op internet via
www.konus-schwarzwald.info. Voert de rit u over de grenzen van het gebied, dan moet u de
reguliere tarieven voor het vervoer vanaf de laatste plaats in het KONUS-gebied betalen.

Houdt u rekening met deze voorwaarden en de algemene vervoersvoorwaarden van de
deelnemende verkeerssystemen en grensoverschrijdende vervoersbedrijven. Bij overtredingen
dient een verhoogd tarief van ten minste € 40, - te worden betaald.

http://www.zwartewoud.info/konus
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