BRUPASS 1 RIT / 10 RITTEN / 1 DAG
BRUPASS XL 1 RIT / 10 RITTEN
Eén enkel vervoerbewijs voor het openbaar vervoer in en rond het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Korting: forfaitaire prijs in en rond de Zone* Brussel.
 2e klas

 traject

WAAR GEBRUIKEN?
Brupass
•

NMBS: in Brussel, tussen alle stations* en stopplaatsen* die tot de Zone* Brussel behoren

•

MIVB/De Lijn/TEC: op het net van de betrokken onderneming. Om de exacte geldigheidszone te kennen, win je best
informatie in bij de betrokken regionale vervoersmaatschappij* (www.delijn.be, www.mivb.be, www.letec.be).

Brupass XL
•

NMBS:
geldig tussen alle stations* of stopplaatsen* die behoren tot de Zone* Brussel (zie Lexicon) alsook de
stations* Beersel, Buda, De Hoek, Diegem, Dilbeek, Groenendaal, Groot-Bijgaarden, Hoeilaart, Holleken, Linkebeek,
Lot, Nossegem, Ruisbroek, Sint Genesius Rode, Sint-Martens-Bodegem, Vilvoorde, Zaventem en Zellik.

•

MIVB/De Lijn/TEC: geldig op het net van de betreffende vervoermaatschappij. Om het exacte geldigheidsgebied te
kennen, informeer je best bij de betrokken regionale vervoersmaatschappij*(www.delijn.be, www.mivb.be, www.letec.be).

Opgelet: het station Brussels Airport-Zaventem behoort niet tot het geldigheidsgebied van de Brupass (XL).

VOOR WIE?
Voor iedereen.

WAAR AANKOPEN?
Alle Brupassen (XL) worden verkocht aan de automaten en de loketten van NMBS en eveneens bij MIVB en TEC.
De Lijn verkoopt deze producten niet.

OP WELKE DRAGER?
De Brupass wordt op de MOBIB*-kaart geladen.
Beschik je over een ‘Pcard+’ die is uitgegeven door Servipark nv (Interparking), dan kan enkel MIVB de Brupass-producten
opladen.

HOE GEBRUIKEN?
Kies de Brupass (XL) die het best overeenstemt met jouw verplaatsingsbehoeften voor je reizen in en rond de Zone*
Brussel, met de trein in 2e klas met mogelijke aansluiting* op tram, bus of metro.
*zie Lexicon
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•Brupass 1 dag
Geldig voor een onbeperkt aantal ritten vanaf de eerste validering tot het einde van de dienst van de operator. Geldig
op het volledige MIVB-net (behalve op het traject Bourget - Brussels Airport), de netwerken van TEC (in het
geldigheidsgebied van de Brupass), De Lijn (in het geldigheidsgebied van de Brupass) en NMBS (in de Zone*
Brussel).
•Brupass 1 rit
Geldig voor een rit op het MIVB-net (Behalve op het traject Bourget - Brussels Airport), de netwerken van TEC (in het
geldigheidsgebied van de Brupass), De Lijn (in het geldigheidsgebied van de Brupass) en NMBS (in de Zone*
Brussel), met de mogelijkheid om tot 60 minuten na de eerste validering over te stappen.
•Brupass 10 ritten
Geldig voor tien ritten op het MIVB-net (Behalve op het traject Bourget - Brussels Airport), de netwerken van TEC (in
het geldigheidsgebied van de Brupass), De Lijn (in het geldigheidsgebied van de Brupass) en NMBS (in de Zone*
Brussel), met de mogelijkheid om tot 60 minuten na de eerste validering over te stappen.
•Brupass XL 1 rit
Geldig voor een rit op het MIVB-net (Behalve op het traject Bourget - Brussels Airport), de netwerken van TEC (in het
geldigheidsgebied van de Brupass XL), De Lijn (in het geldigheidsgebied van de Brupass XL) en NMBS in de Zone*
Brussel, alsook in de stations, Beersel, Buda, De Hoek Diegem, Dilbeek, Groenendaal, Groot-Bijgaarden, Hoeilaart,
Holleken, Linkebeek, Lot, Nossegem, Ruisbroek, Sint Genesius Rode, Sint-Martens-Bodegem, Vilvoorde, Zaventem en
Zellik, met de mogelijkheid om tot 60 minuten na de eerste validering over te stappen.
•Brupass XL 10 ritten
Geldig voor tien ritten op het MIVB-net (Behalve op het traject Bourget - Brussels Airport), de netwerken van TEC (in
het geldigheidsgebied van de Brupass XL), De Lijn (in het geldigheidsgebied van de Brupass XL) en NMBS in de
Zone* Brussel en in de stations Beersel, Buda, De Hoek, Diegem, Dilbeek, Groenendaal, Groot-Bijgaarden, Hoeilaart,
Holleken, Linkebeek, Lot, Nossegem, Ruisbroek, Sint Genesius Rode, Sint-Martens-Bodegem, Vilvoorde, Zaventem en
Zellik, met de mogelijkheid om tot 60 minuten na de eerste validering over te stappen.
Binnen een periode van een uur na de 1 e validering, kan je zoveel keer overstappen als je wil (uitgezonderd Brupass 1 dag
– zie hierboven).
Verplaatsingen binnen het geldigheidsgebied van je Brupass (XL) via een station gelegen buiten dit geldigheidsgebied zijn
niet toegestaan.
Vergeet niet je Brupass (XL) te valideren* aan de NMBS-automaat alvorens op de trein te stappen (of valideren telkens
wanneer je instapt in een MIVB/TEC/De Lijn-voertuig of een MIVB-station binnengaat, en telkens wanneer je overstapt* op
een ander voertuig).
Een product geladen op een MOBIB-kaart (Basic), kan door meerdere reizigers gebruikt worden die samen reizen en op
voorwaarde dat zij hetzelfde traject afleggen. Het product dient gevalideerd te worden voor elke reiziger.
Opmerking :
volgende producten die aangekocht werden vóór 01.02.2021, mogen nog gedurende 18 maanden gevalideerd worden,
vanaf de datum van aankoop. De gebruiksvoorwaarden hiervan zijn deze, van toepassing op het ogenblik van de aankoop.
JUMP 24 / 48 / 72 uur
Geldig voor een onbeperkt aantal reizen gedurende een periode van 24 / 48 / 72 uur vanaf de 1 e validering.
JUMP 5 reizen
Geldig voor 5 reizen met mogelijkheid tot aansluiting* tot 60 minuten na de eerste validering.
Met de JUMP-kaart 5 reizen, kan je met de trein in 1e klas in de Zone* Brussel reizen.
JUMP Heen en Terug
Geldig voor 2 reizen. De tweede reis moet uitgevoerd worden binnen de 24 uur na de eerste validering van de eerste reis.
Er is mogelijkheid tot aansluiting* binnen de 60 minuten na de eerste validering.
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HOEVEEL KOST HET?
Forfaitaire prijs, afhankelijk van het type Brupass (Brupass of Brupass XL).

EN DE TERUGBETALING?
Niet terugbetaalbaar.

HOE OVERGAAN VAN 2E NAAR 1E KLAS?
Brupass
Koop een ticket ‘Zone Brussel – Zone Brussel’ in 1e klas, de hele dag geldig.
Brupass XL
Je bent al in het bezit van een Brupass Xl, geldig in 2e klas. Je koopt bijkomend een ticket klasverhoging* voor een
enkele reis (aan een automaat, aan het loket, online op nmbs.be (nominatief), via de NMBS-app (nominatief) of in de
trein tegen Boordtarief*). De prijs wordt berekend op basis van het prijsverschil:
- tijdens de week: tussen de prijzen van de 2 klassen van het Standaardtarief* voor het traject dat je
werkelijk aflegt in eerste klas.
- tijdens het weekend en op feestdagen: tussen de prijzen van de 2 klassen van het Tarief 50 %* voor het
traject dat je werkelijk aflegt in eerste klas.
De prijs van het ticket klasverhoging* is minstens gelijk aan de minimumprijs voor een ticket in eerste klas.
Aan het loket of de automaat kan je eveneens een kaart van 10 klasverhogingen* aan Standaardtarief* kopen voor
een specifiek traject*.

MOET IK EEN SUPPLEMENT BETALEN?
Binnen het geldigheidsgebied van je Brupass (XL) is er geen supplement vereist.
Je Brupass (XL) is niet geldig om naar Brussels Airport-Zaventem te reizen. Je dient bijkomend een vervoerbewijs aan te
kopen.
Ofwel koop je een vervoerbewijs aan, aan het tarief waarop je recht hebt, waarin het BRUSSELS AIRPORT SUPPLEMENT*
inbegrepen is
Ben je in het bezit van een Brupass, koop dan je bijkomend vervoerbewijs aan van de Zone* Brussel naar Brussels
Airport-Zaventem; of vice-versa.
Ben je in het bezit van een Brupass XL, koop dan je bijkomend vervoerbewijs vanuit het laatste station van het
geldigheidsgebied van je Brupass XL (Zaventem) met bestemming Brussels Airport-Zaventem; of vice-versa.
Ofwel koop je een vervoerbewijs waarin het BRUSSELS AIRPORT SUPPLEMENT* niet is inbegrepen. In dit geval dien je
dan wel het SUPPLEMENT apart aan te kopen.

BESCHADIGING, VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE MOBIB-KAART?
Zie fiche ‘MOBIB-kaart*.

WAT LAAT MIJN TICKET TOE?
•

MAG IK MIJN REIS ONDERBREKEN?
Ja. Je mag je reis onderbreken* in om het even welk station* of stopplaats* binnen het geldigheidsgebied van je
Brupass (XL).
*zie Lexicon
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•

MAG IK VAN BESTEMMING VERANDEREN TIJDENS MIJN REIS?
Ja. Je verandering van bestemming is toegestaan tussen alle stations of stopplaatsen die tot het geldigheidsgebied
van je Brupass (XL) behoren. Binnen een periode van een uur na de 1e validering, kan je zoveel keer overstappen als
je wil (met uitzondering van Brupass (XL) 1 dag.

•

MAG IK 2 OPEENVOLGENDE VERVOERBEWIJZEN GEBRUIKEN?
Ja.
Indien je toegestane overstaptijd is verstreken, kan je een volgende Brupass (XL) rit valideren of gebruik maken van
een ander geldig vervoerbewijs.
Indien je het geldigheidsgebied van je Brupass (XL) verlaat, koop dan een ander vervoerbewijs dat geldig is vanuit het
station dat deel uit maakt van het geldigheidsgebied van je Brupass (XL) (ofwel Zone* Brussel voor de Brupass, ofwel
het laatste station van het geldigheidsgebied van je Brupass XL in de richting van je bestemming) naar je uiteindelijke
eindbestemming.
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