We zijn blij jullie een nieuw ledenvoordeel te kunnen aankondigen: de
verkoop van lijnkaarten met een spaarkorting voor onze leden van 10 %!
Wat is een lijnkaart?
Als u af en toe de bus of tram neemt, kiest u best voor de Lijnkaart.
Met een Lijnkaart kunt u meerdere ritten maken.
Prijs Lijnkaart

Prijs per rit (60 minuten)

€ 15

€ 1,50



Een Lijnkaart is 50% goedkoper dan een biljet op het voertuig.



Een Lijnkaart is geldig op alle bussen en trams van De Lijn, uitgezonderd op de
Limburgse snellijnen.
Er geldt een vereenvoudigd tarief. U hoeft niet langer het aantal zones te
kennen waarbinnen u reist. Een rit met een Lijnkaart zal een tijdstarief van 60
minuten volgen, waarbinnen u onbeperkt mag overstappen. Na 60 minuten mag u uw
rit uitrijden, maar overstappen kan dan niet meer.

Hoe te gebruiken?
Bij elke instap of overstap, moet u uw biljet ontwaarden (uitgezonderd aan de kust, als
de kaart al ontwaard is in de Lijnwinkel):
 Als u het biljet in het gele toestel bij de chauffeur steekt, moet u verder niets doen. De
chauffeur ontwaard voor u.




Gebruikt u het gele toestel links bij het instappen of bij de andere ingangen, dan
ontwaard u het biljet zelf. Kies het cijfer 1 op het toestel. Indien u met meerdere
personen reist moet u voor iedere persoon uw Lijnkaart ontwaarden.
Gebruikt u met meerdere personen dezelfde Lijnkaart, dan moet u voor elke persoon
ontwaarden. Dit geldt niet bij een overstap: dan moet u de kaart maar één keer
ontwaarden. U moet wel de hele reis samen blijven. Stapt er toch iemand vroeger uit,



zorg er dan voor dat de Lijnkaart in het bezit blijft van degene die de reis voortzet.
Als de geldigheidsduur (60 minuten) verstrijkt terwijl u op het voertuig zit, mag u de
rit beëindigen. U moet dus niet uitstappen, noch een ander vervoerbewijs kopen.

Verkooppunt?


Weggevoerdenstraat 12, Wevelgem 056 41 69 56



U betaalt €14 en krijgt €1,40 korting op de lidkaart waarmee je spaart

