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Schooltreinkaart

Dé goedkoopste formule om dagelijks te sporen 

Kies je voor de Schooltreinkaart dan geniet je van zo maar even 80% korting op de prijs van 
een gewoon abonnement! 

De Schooltreinkaart is alle dagen geldig. Zo reis je zonder beperking vanuit je vertrekstation 
naar het station in de buurt van jouw school. Bovendien is de Schooltreinkaart combineerbaar 
met de bus, tram of metro van De Lijn, MIVB of TEC. 

De prijs is afhankelijk van de afstand en de geldigheidsduur. Je hebt de keuze tussen een 
Schooltreinkaart voor 1 maand, 3 maanden of één jaar. Kies je voor een jaarabonnement? 
Dan hoef je maar voor 10 maanden te betalen. Je krijgt er dus 2 maanden gratis bovenop!

Hieronder vind je de minimum en maximum prijzen in 2de klas naar gelang de afstand en de 
geldigheidsduur. 

    1 maand 3 maanden 12 maanden
 Afstand Prijs Prijs* Prijs Prijs* Prijs Prijs*
  Schooltrein- per Schooltrein- per Schooltrein- per
   kaart traject kaart traject kaart  traject
  
Tot 30 km         Min.   € 6,50  € 0,16 € 18,20 € 0,15 € 65,00  € 0,14 
             Max.  € 19,40      € 0,49 € 54,00      € 0,45  € 194,00 € 0,40

 
31 km - 100 km Min.  € 19,80   € 0,50 € 56,00   € 0,47 € 198,00  € 0,41
     Max.  € 41,50   € 1,04 € 116,00   € 0,97  € 415,00  € 0,86

 
Meer dan     Min.  € 43,00  € 1,08 € 120,00  € 1,00 € 429,00 € 0,89
100 km Max  € 56,00  € 1,40 € 157,00  € 1,31 € 562,00 € 1,17

* Berekening op basis van 20 dagen van gebruik.

Bereken zelf de prijs van jouw traject op www.nmbs.be



Campuskaart
De ideale formule voor kotstudenten 

Hoef je niet dagelijks naar school of unief te sporen? Met de Campuskaart kun je 5 heen-en-terug-
ritten maken op een vast traject. En dit binnen een periode van maximaal 7 weken. Ideaal dus om 
wekelijks de trein naar of van je kot te nemen.

De Campuskaart is super voordelig! De prijs hangt af van de afstand maar je betaalt maximaal € 1,58 
per rit in 2de klas. Ben je een luxebeest? Overweeg dan een Campuskaart in 1ste klas (max. € 2,49 per 
traject).
  

Enkele voorbeelden geldig in 2de klas:

       Afstand   Prijs        Prijs
Traject                Campuskaart  per traject

Diest – Leuven                                     33 km        € 7,30      € 0,73
Lokeren – Aalst                                      39 km       € 8,10       € 0,81
Brugge - Gent-Sint-Pieters                          41 km        € 8,60       € 0,86
Gent-Sint-Pieters - Antwerpen-Centraal             64 km       € 11,10       € 1,11
Kortrijk - Brussel-Centraal                         89 km       € 13,60       € 1,36
Tongeren - Gent-Sint-Pieters                       163 km       € 16,20       € 1,62 

De Campuskaart is niet combineerbaar met de bus, tram of metro van De Lijn, MIVB of TEC.



Jonger dan 18?

 ü Je identiteitskaart

Vanaf 18 jaar

 ü Je identiteitskaart

 ü Een schoolattest ondertekend door 

  de directie

Heb je alles bij de hand?  

Vraag dan een aanvraagformulier 
aan het loket. Vul al je gegevens in 
en bezorg dit terug met pasfoto 
(en schoolattest). 

Vervolgens krijg je een moederkaart 
en validatie. 
De moederkaart kost € 5,00 en blijft 
5 jaar geldig. De validatie dien je 
telkens te vernieuwen. Dit kan aan 
het loket én ook op www.nmbs.be

Wat heb je nodig om een Schooltreinkaart of 

Campuskaart aan te vragen?



Ontdek onze apps voor iPhone, Android en 
vele andere Train Info Services
  

Train Info on iPhone
Bereken de snelste weg van deur-tot-deur met de dienstregeling van de trein in real time. 
Of zoek de dichtstbijzijnde halte via gps. Verkrijgbaar in de App Store. 

Train Info on Android*
Idem als Train Info on iPhone maar dan voor Android. Verkrijgbaar in de Android Market. 

* Werkt op de meeste smartphones van Samsung en HTC.

Heb je een andere smartphone? Download Train Info on Java via m.nmbs.be/java

SMS 2828*
Vraag dienstregelingen op via sms, in real time overal in België. Stuur N naar 2828 om van start te 
gaan en bevestig met OK. Vervolgens stuur je de naam van het station van vertrek en aankomst om 
de dienstregeling van de 3 eerstvolgende treinen op te vragen. 

* € 0,15 per verzonden of ontvangen sms / € 0,60 voor de inschrijving.

m.nmbs.be
De mobiele website met een deur-tot-deur reisplanner, de dienstregeling van de trein in real time, 
praktische omgevingskaarten en meer en vanaf nu ook de mogelijkheid 
om SMS-tickets aan te kopen.

My Train Info
Wil je via sms gratis op de hoogte gebracht worden bij 
eventuele problemen met jouw trein? 
Schrijf je nu in op www.nmbs.be 
onder My NMBS.

De mobiele website met een deur-tot-deur reisplanner, de dienstregeling van de trein in real time, 
praktische omgevingskaarten en meer en vanaf nu ook de mogelijkheid 

Wil je via sms gratis op de hoogte gebracht worden bij 
eventuele problemen met jouw trein? 
Schrijf je nu in op www.nmbs.be 



www.nmbs.be

De gegevens en prijzen in deze brochure zijn geldig bij het ter perse gaan maar kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen 

op een later tijdstip. Bij afwijking gelden enkel de prijzen vermeld in de Vervoersvoorwaarden van NMBS Mobility.

                        

Verantwoordelijke uitgever: Sabin S’heeren - Directeur-Generaal NMBS Mobility, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel 
Design: NMBS Mobility  -  Editie : januari 2012


