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Bel gerust De LijnInfo   
op 070 220 200 (0,30 euro/minuut)  
of surf naar delijn.be/tarieven

Een vraag?

1 jaar rijden

1 volle tank

€ 50

Met uw Omnipas 65+ 
geraakt u overal voor 
slechts 50 euro per jaar

“Die tentoonstelling in Gent, die 
hebben we bezocht met de bus.” 
Suzanne (68)

De Omnipas 65+ op  
uw MOBIB-kaart
De Omnipas 65+ is uw abonnement dat na betaling 
van 50 euro automatisch als vervoerbewijs op uw 
huidige MOBIB-kaart wordt geladen. Uw MOBIB-kaart 
is immers geen vervoerbewijs op zich. U kunt ze het 
best vergelijken met een bankkaart. Die kunt u ook 
alleen gebruiken als er geld op uw rekening staat. 

Uw Omnipas 65+ abonnement blijft één jaar geldig. 
Daarna kunt u het makkelijk vernieuwen. Wij 
bezorgen u immers automatisch een brief met 
overschrijvingsformulier als het jaar weer voorbij is.

€ 50



*  uitgezonderd: evenementenvervoer en snellijnen 68, 178 en 179 
(Limburg)

Wat zijn de mogelijkheden?

Met de Omnipas 65+ rijdt u een jaar lang zo vaak u 
maar wilt voor 50 euro. Dat is amper 1 euro per week.

Geldig voor 1 rit. Te koop bij de chauffeur, in de 
Lijnwinkel en aan de verkoopautomaten.

De Lijnkaart van 14 euro is goed voor 10 ritten.  
U koopt een Lijnkaart in de Lijnwinkel, in de 
voorverkooppunten en aan de verkoopautomaten.

Sms vóór u opstapt DL naar 4884. De sms die u ter 
bevestiging krijgt, is uw vervoerbewijs. Uw sms-ticket 
geldt 60 minuten op elke bus* / tram van De Lijn. 

Omnipas 65+     € 50 per jaar / abonnement 

Biljet € 3,00 / rit

Lijnkaart € 1,40 / rit

Sms-ticket € 1,80 (+ € 0,15 operatorkosten)

Benieuwd wat voor u het meest interessant is?  
Kijk op delijn.be/tarieven

Niet meer gratis,  
wel nog voordelig

Bus of tram:  
veel voordeliger dan de auto
Vanaf 1 september 2015 eindigt het gratis openbaar 
vervoer voor 65-plussers. Als u dan de tram of bus 
neemt, hebt u een betalend vervoerbewijs nodig.  
Het voordeligste is dan ons speciaal 65+ abonnement. 

De Omnipas 65+ is  
het jaarabonnement voor 
65-plussers. Laat u rijden 
voor 1 euro per week!
U betaalt voor de Omnipas 65+ slechts 50 euro per 
jaar en u kunt onbeperkt reizen met alle bussen* 
en trams van De Lijn. Een rit meer of minder komt 
er niet op aan. Onze chauffeurs brengen u waar u 
moet zijn. Hoe bestel ik mijn 

Omnipas 65+?
Betaal uw Omnipas 65+ vóór 15 augustus 2015  
via de overschrijving op bijgevoegde brief.

Ontvangt u graag info op maat? 
Maak dan uw persoonlijk profiel aan op delijn.be

Meer hoeft u niet te doen! Uw abonnement 
wordt automatisch op uw huidige MOBIB-kaart 
gezet. Een bezoek aan de Lijnwinkel is dus niet 
nodig.

Als u vanaf 1 september 2015 uw huidige 
MOBIB-kaart gebruikt, is uw Omnipas 65+ 
geactiveerd.

Bij elke op- en overstap moet u zich registreren.  
Het volstaat om uw MOBIB-kaart kort voor de 
blauwe cirkel onderaan de MOBIB-ontwaarder te 
houden. U krijgt een groen scherm en een vinkje 
ter bevestiging.
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“Blijkbaar is zo’n Omnipas 65+ al de 
moeite vanaf 17 ritten per jaar. Als je 
veel rijdt zoals ik, zou ik niet twijfelen. 
De mijne is betaald.” 
Willy (66)


