Nmbs tarieven en soorten biljetten / kaarten /
abonnementen
Standaardbiljet




Meest flexibele biljet
Zowel 1ste als 2de klas
Enkel of heen-en-terug …

Go Pass 1




Voor jongeren tot 26 jaar
Naar waar je maar wilt
€ 6 enkele reis

Weekendbiljet




50% korting
Alle bestemmingen in België
Heen en terug van vrijdag (vanaf 19 uur) tot en met zondag

Seniorenbiljet




Voor personen vanaf 65
Alle bestemmingen
€ 6 heen en terug

Diabolotoeslag (Brussels Airport)
Met de trein naar Brussels Airport - Zaventem? Vergeet de
Diabolotoeslag niet…

Charleroi Airport
Biljet + MIVB/TEC
Combineer je NMBS-biljet met een biljet voor een stadsgebied van TEC
of MIVB.

Biljet Kind
Biljet kind: de perfecte oplossing wanneer kinderen alleen reizen.

Biljet Grote Gezinnen
Heb je minstens 3 kinderen? Dan reist heel je gezin extra voordelig met
de trein.

Biljet vervoer van huisdieren
Je wilt je huisdier graag meenemen op reis. Hij is welkom in de trein.

Fietskaart enkele reis




Fiets, tandem, fietskarretje
€ 5 per enkele reis
Overal en altijd

Vrijkaart fiets voor 1 dag
Zin om België per fiets te doorkruisen? Ontdek alle mooie plekjes met je
fiets, een hele dag lang.




Fiets, tandem, fietskarretje
€ 8 voor een volledige dag
Overal en altijd

Groepsreizen




Met een grote groep weg? Dat kan!
Korting van 70%
Vanaf 15 personen
Recht op gereserveerde zitplaatsen

Go Unlimited (voor Jonger dan 26)




Herontdek heel België onbeperkt voor maar € 12/week tijdens de meeste
schoolvakantie periodes
in 2de klas
Op je MOBIB-kaart

Go Pass 10
Perfect voor jongeren onder de 26. De Go Pass 10 is goed voor 10
enkele reizen en kost slechts € 51.

Key Card
Perfect voor korte verplaatsingen met de trein. Een pass voor 10 enkele
reizen, € 2,10 per traject.

Rail Pass
Deze pass geeft je recht op 10 enkele reizen, € 7,60 per reis.

Kaart voor 10 enkele ritten
Reis je af en toe met de trein op hetzelfde traject? Dan is dit perfect voor
jou!

JUMP
Ideaal voor alle verplaatsingen met het openbaar vervoer in Brussel.

Trajecttreinkaart
Ideaal als je dagelijks hetzelfde traject aflegt op weg naar het werk.

Halftijdse treinkaart
Leg je 2 of 3 keer per week dezelfde heen- en terugreis af?
Dan is de Halftijdse Treinkaart de voordeligste oplossing.

Nettreinkaart

De oplossing voor lange trajecten (meer dan 146
kilometer) en wanneer je op veel verschillende trajecten wil reizen.

Schooltreinkaart
Met de trein naar school, hogeschool of universiteit.

Campus treinkaart
Zit je op kot? Of reis je niet dagelijks met de trein naar school?

Treinkaart met De Lijn
1 abonnement voor al je verplaatsingen met NMBS en De Lijn.

Treinkaart met TEC
Combineer het gebruik van de trein met de voertuigen van TEC.

Treinkaart met MIVB
Trein en bus, tram of metro van MIVB gecombineerd in 1 abonnement.

Algemeen Stadsabonnement
Met dit abonnement reis je onbeperkt met trein, tram, bus en metro in
Brussel, Charleroi of Luik.
Sinds februari 2015 is het 'Boordtarief' van kracht. Dit geldt voor alle reizigers,
zowel de occasionele reizigers als de abonnees.

Een biljet gekocht in de trein, i.p.v. via een van de
vele andere verkoopskanalen die NMBS je ter
beschikking stelt, kost automatisch € 7 meer.
Dit is een boordtoeslag die niet kan worden
geannuleerd door de treinbegeleider.

U aangeboden door André Janssens.

