Tarieven voor de stad Brussel

Vanaf 1 februari 2015 past De Lijn haar tarieven aan.
Wat verandert er?
Het systeem van korte en lange ritten wordt
afgeschaft. In plaats daarvan wordt een tijdslimiet
van 60 minuten ingevoerd. Hierdoor kunt u met een
Lijnkaart of biljet onbeperkt overstappen.
Ook de tarieven van de abonnementen zijn
aangepast. U vindt ze in deze folder. Nieuw is dat
kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar voortaan kunnen reizen
met een Buzzy Pazz -12 jaar (50 euro per jaar).

Kies het vervoerbewijs
dat bij u past

Jump
Ritprijs

Verkoopprijs

Biljet voorverkoop

€ 2,10

€ 2,10

Biljet voertuig

€ 2,50

€ 2,50

Stadskaart (10 ritten)

€ 1,40

€ 14,00

€ 1,60

€ 8,00

-

€ 7,00
€ 7,50 (vanaf 21/04)

1 maand

1 jaar

€ 55,50

€ 583,00

Voorstadskaart (5 ritten)

*

Dagpas

Nieuwe tarieven vanaf 1 februari 2015

MTB-abonnement

MTB gewoon

De Jump-vervoerbewijzen en het MTB-abonnement
zijn geldig op:
•
•
•

alle bussen van De Lijn en de TEC in de zone Brussel
(zone 20).
alle treinen van de NMBS in de Brusselse stadszone
(2e klasse).
het hele net van de MIVB (behalve op gedeelte Bourget Brussels Airport).

Voor voordeeltarieven scholieren, kijk op www.mivb.be
*

 e voorstadskaart is ook geldig op de Brusselse voorstadsnetten van TEC, De Lijn
D
en de NMBS (1e klasse).

V.U.: Tamara De Bruecker - Motstraat 20 - 2080 Mechelen - 01/15

Nieuwe tarieven,
een nieuwe manier van reizen

Biljetten en Lijnkaarten

Abonnementen
Voor elke leeftijd
een voordelig abonnement

Prijs per rit
Biljet(1)

€ 3,00

Lijnkaart(2)

€ 1,40

sms-ticket

€ 1,80 (+ €0,15 operatorkosten)

•

Zo koopt u een sms-ticket
1.
2.

Kinderen onder 6 jaar (mits begeleiding), personen met een
beperking en oudstrijders rijden gratis met bus of tram.
Van 6 t.e.m. 11 jaar kost een jaarabonnement 50 euro.
Van 12 t.e.m. 24 jaar is er de Buzzy Pazz.
Van 25 t.e.m. 64 jaar is er de Omnipas.
65+’ers rijden gratis tot 31 augustus 2015. Vanaf
1 september is er een jaarabonnement aan 50 euro.

•
•
•
•

sms vóór u opstapt DL naar 4884
u krijgt een sms ter bevestiging: dit is uw vervoerbewijs

Buzzy Pazz*

uw sms-ticket geldt 60 minuten op elke bus/tram van De Lijn, uitgezonderd:
nachtlijnen in Antwerpen en snellijnen 68, 178 en 179 (Limburg)

(25 - 64 jaar)

1 maand

€ 25,00

€ 38,00

3 maanden

€ 71,00

€ 107,00

1 jaar

€ 195,00

€ 294,00

*

Koop je jaarabonnementen met dezelfde startdatum, dan krijgt het

tweede kind in het gezin 20% korting. Vanaf een derde jaarabonnement
betaal je slechts 50 euro. Op abonnementen voor 1 of 3 maanden
met respectievelijk dezelfde startdatum, ontvang je vanaf het tweede
abonnement 20% korting. Heel wat steden en gemeenten betalen
de Buzzy Pazz terug. Kijk op buzzypazz.be/naarschool.

Reis voordelig in groep
Prijs per rit per persoon
Groepsbiljet(1)
(vanaf 5 pers.)

Omnipas

(12 - 24 jaar)

Sociale tarieven
Buzzy Pazz of Omnipas (1 jaar)

€ 1,20

Dagpassen en Meerdagenpas

VG(3)

€ 40,00

VT(4)

€ 50,00

Aankoop in
voorverkoop

Aankoop in
bus of tram

Dagpas kind

€ 3,00

€ 4,50

(2) Niet meer verkrijgbaar bij de chauffeur. Enkel in de Lijnwinkels, aan de
verkoopautomaten en in de voorverkooppunten.

Dagpas

€ 5,00

€ 7,00

3 dagenpas

€ 10,00

€ 12,00

(3) VG of vervoersgarantie: voor personen met een leefloon en gelijkgestelden,
personen die verblijven in een lokaal opvanginitiatief (LOI) en ouderen met een
gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie.

5 dagenpas

€ 15,00

€ 18,00

(1) Enkel verkrijgbaar bij de chauffeur, aan de verkoopautomaten en in de Lijnwinkels.
Niet meer in de voorverkooppunten.

(4) VT of verhoogde tegemoetkoming (het vroegere WIGW of Omnio): voor houders
van een geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen),
Omnio-attest of kaart verhoogde tegemoetkoming.

Combinatie-abonnementen
NMBS - De Lijn
De aangegeven prijs is het supplement
bij het abonnement van de NMBS.
Buzzy Pazz

Omnipas

1 week

€ 6,20

€ 10,10

1 maand

€ 21,00

€ 34,00

3 maand

€ 57,00

€ 93,00

1 jaar

€ 155,00

€ 254,00

Voor meer info kunt u terecht
op delijn.be/tarieven of
bij De LijnInfo op 070 220 200

(€0,30/min.)

