TICKETS OP JE GSM

TICKETS

Geldig op al onze bussen en trams,
behalve de Limburgse snellijnen.

Geldig op al onze bussen en trams,
behalve de Limburgse snellijnen.

Via de app: m-tickets

Een ticket, Lijnkaart 10 ritten of dagpas

Maak het jezelf gemakkelijk en betaal je rit met je smartphone. Onze m-tickets zijn goedkoopste optie.
Te verkrijgen via onze app of via de app van onze partners.

Te koop via een ticketautomaat, in een Lijnwinkel of in meer dan 3000 handelszaken(1).

m-ticket

m-card10

m-daypass

Ticket(2)

Lijnkaart 10 ritten

Groepsticket (10 - 30 pers.)

Ideaal voor een eenmalige rit

Ideaal voor enkele ritten

Ideaal voor 1 dag onbeperkt reizen

Ideaal voor een eenmalige rit

Ideaal voor enkele ritten

Ideaal voor groepen

• 1,80 euro

• 15 euro (1,50 euro per ticket)

• 7,50 euro

• 2,50 euro

• 16 euro (1,60 euro per ticket)

• 1,60 euro per persoon

• 1 uur geldig na activatie

• bevat 10 m-tickets (1 uur/ticket)

• 24 uur geldig na activatie

• 1 uur geldig + rit uitrijden

• telkens 1 uur geldig

• 1 uur geldig + rit uitrijden

• meteen of later activeren

• meteen of later activeren

• meteen of later activeren

+ rit uitrijden

Dagpas (1 of 3 dagen)

Via 4884: sms-tickets
Geen smartphone of onze app nog niet gedownload? Koop een sms-ticket of een sms-dagpas voor je op de bus of
de tram stapt. Stuur gewoon een sms-je naar 4884. Meteen daarna krijg je een bevestiging en is je sms-ticket actief.

sms-ticket

sms-dagpas

Ideaal voor een eenmalige rit

Ideaal voor 1 dag onbeperkt reizen

• 2,50 euro (+ € 0,15 operatorkost)

• 7,50 euro (+ € 0,15 operatorkost)

• 1 uur geldig na verzenden sms

• 24 uur geldig na verzenden sms

• meteen geactiveerd

• meteen geactiveerd

• sms ‘DL’ naar 4884

• sms ‘DLD’ naar 4884

Ideaal voor meerdere ritten per dag

• 24 of 72 uur geldig

1 dag
3 dagen

Kind
€4
€8

Volwassene
€ 7,50
€ 15

Contactloos op het voertuig (3)
Met je contactloze bankkaart, betaalapp of bankapp via
de betaalterminaal op het voertuig.

• 2,50 euro
• 1 uur geldig + rit uitrijden

(1) In handelszaken kan je alleen een Lijnkaart 10 ritten kopen.
(2) Nog beschikbaar tot 1 juli 2020 bij de chauffeur aan 3 euro.
(3) Vanaf start contactloos betalen op de voertuigen.

• 1 bankkaart, betaalapp of bankapp = 1 reiziger

ABONNEMENTEN
Geldig op al onze bussen en trams,
behalve de Limburgse snellijnen.

Nieuwe tarieven vanaf 1 februari 2020

Gecombineerde abonnementen

Combineer je abonnement van De Lijn met eentje van een
andere Belgische vervoermaatschappij.

Buzzy Pazz

De Lijn - NMBS

6 t.e.m. 24 jaar

12 t.e.m. 64 jaar

• 1, 3 of 12 maanden geldig
12 t.e.m. 24 jaar
6 t.e.m. 11 jaar

1 maand
€ 33
-

3 maanden 12 maanden
€ 81
€ 215
€ 55

1 maand
€ 29
€ 45

Buzzy Pazz
Omnipas

3 maanden 12 maanden
€ 67
€ 175
€ 114
€ 289

City Pass

Omnipas
• 1, 3 of 12 maanden geldig
1 maand
€ 49

Omnipas 65+
• 55 euro
• 12 maanden geldig

3 maanden 12 maanden
€ 128
€ 329

• met Buzzy Pazz of Omnipas
• aankoop aan NMBS-loket
12 t.e.m. 24 jaar
25 t.e.m. 64 jaar

1 maand
€ 49
€ 60

12 maanden
€ 412
€ 484

MTB (metro - tram - bus)
Voor Brussels openbaar vervoer
• met De Lijn, TEC, NMBS en MIVB
• aankoop via MIVB
1 maand
€ 55,50

Enkele voordeelsituaties
• jonger dan 6 jaar reis je gratis
• gezinskorting bij Buzzy Pazz
• gemeente geeft korting
Zakelijk aanbod
• voordelig woon-werkverkeer
• tussenkomst abonnementen, sms-tickets
en m-tickets

MOBIB-kaart

De Lijn - NMBS (Gent en Antwerpen)

25 t.e.m. 64 jaar

25 t.e.m. 64 jaar

• met Buzzy Pazz of Omnipas
• aankoop aan NMBS-loket

Ontdek alles over kortingen en voordeeltarieven,
en over ons zakelijk aanbod op
delijn.be/vervoerbewijzen.

12 maanden
€ 583

Drager van je (combi-)abonnement
• makkelijk in gebruik
• scan je bij elke op- en overstap
• 5 jaar geldig

Speciale vervoerbewijzen
per regio
In enkele regio’s bieden we speciale vervoerbewijzen
aan, helemaal op jouw maat.
Dit geldt o.a. voor de kust, Limburg, Brussel en de
Euregio (het gebied Limburg - Luik - Maastricht - Aken).
Ontdek onze speciale vervoerbewijzen per regio op
delijn.be/vervoerbewijzen.

V.U.: Mark Cammaerts - Motstraat 20 - 2080 Mechelen - 02 | 2020

Neem je meerdere keren per week bus of tram? Dan kies je
best voor een abonnement. Koop of verleng je abonnement
online via delijn.be/koopabo of in onze Lijnwinkels.

Kies het vervoerbewijs
dat bij je past

GOED OM TE WETEN

