
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV-chipkaart en IBAN: Steffie.nl legt uit 

 

Reizen met de OV-chipkaart vindt niet iedereen eenvoudig. Steffie snapt dat. Op 

Steffie.nl vertelt zij op een begrijpelijke manier alles over de OV-chipkaart. Het 

programma ‘De OV-chipkaart’ is een van de twee nieuwe programma's op Steffie.nl. Het 

andere nieuwe programma is ‘Zo werkt IBAN’. Dit programma is in juli online gegaan en 

legt alles uit over IBAN, het nieuwe bankrekeningnummer. Ook dit taaie onderwerp weet 

Steffie op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te bespreken. 

 

De website Steffie.nl helpt  om ingewikkelde zaken uit het dagelijkse leven beter te begrijpen. 

Naast de programma’s over de OV-chip en IBAN, zijn er ook programma’s over internetten, sociale 

netwerken,  en vrije tijdsbesteding. Mensen met een verstandelijke beperking zijn altijd nauw 

betrokken bij de ontwikkeling. Zij zijn de belangrijkste bezoekers van Steffie.nl. Voor veel mensen 

met een verstandelijke beperking is Steffie.nl dan ook een begrip.   

 

Steffie over de OV-chipkaart  

De OV-chipkaart is handig, maar je moet wel weten hoe het werkt. En dat is best lastig. Fijn dat 

Steffie het uitlegt op haar website Steffie.nl. Ze vertelt je er alles over, in eenvoudige woorden en 

met tekeningen. Bijvoorbeeld waar je de OV-chipkaart kunt kopen. Of hoe je hem kunt opladen en 

hoe je moet in- en  uitchecken. Ze legt ook uit wat je moet doen als je een keer vergeten bent uit 

te checken. Via de website  kun je ook oefenen met het opladen bij de automaat en het in- en 

uitchecken. Als je alles weet en begrijpt, kun je met een gerust hart op reis met je OV-chipkaart! 

www.uitlegov-chipkaart.nl/ en www.uitlegovchipkaart.nl 

 

Steffie: Zo werkt IBAN 

Vanaf 1 augustus 2014 heeft iedereen die  via de bank betalingen doet  te maken met IBAN, het 

International Bank Account Number. Rekeningnummers zijn daardoor langer geworden.  Voor veel 

mensen is de overstap naar IBAN wennen. Daarom is het Steffie-programma Zo werkt IBAN 

ontwikkeld. Steffie legt uit wat IBAN is en wat we er als consument mee moeten. 

www.zowerktiban.nl  

 

Samen met NS en De Nederlandsche Bank 

Steffie maakt de programma’s altijd samen met mensen en organisaties die verstand hebben van 

het onderwerp waar het over gaat. Zo is voor het programma over de OV-chipkaart samengewerkt 

met de NS (Nederlandse Spoorwegen) en het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB). Voor 

het programma Zo werkt IBAN was De Nederlandsche Bank de samenwerkingspartner.  

 

www.steffie.nl  

 


