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Schoolabonnement
en Campuskaart
Supervoordelig voor studenten -26 jaar

Schoolabonnement
De voordeligste formule om dagelijks te sporen.
• Neem onbeperkt de trein op een vast traject
• Combineerbaar met bus, tram of metro
• Prijs afhankelijk van de afstand en de geldigheidsduur
• Keuze uit een abonnement voor één maand, drie maanden of één jaar
• Kies je voor één jaar? Betaal slechts 10 maanden!

Hoe een Schoolabonnement aanvragen?
Ga naar het loket met:
• Je identiteitskaart
• Je persoonlijke MOBIB-kaart of € 5 om ze te kopen
• Een ingevuld aanvraagformulier*
• Ben je 18 jaar of ouder? Breng dan een schoolattest* ondertekend door de directie
van je school mee
*Je vindt dit formulier op nmbs.be of aan het loket.

Hoe je Schoolabonnement verlengen?
Win kostbare tijd en verleng je Schoolabonnement:
• Op nmbs.be. Ga naar My NMBS en maak je account aan. Vervolgens verleng je je
Schoolabonnement in een paar clicks.
• Aan de automaten in het station.

Campuskaart
De voordeligste formule voor kotstudenten.
• Vijf heen- en vijf terugritten op een vast traject binnen een periode van maximaal
7 weken
• Maximaal € 1,81 per rit (2de klas). Hoe korter je rit, hoe goedkoper
• Ideaal om wekelijks de trein naar je kot te nemen

Hoe je Campuskaart aanvragen?
Ga naar het loket met:
• Je identiteitskaart
• € 5 voor de aanmaak van je abonnement
• Een ingevuld aanvraagformulier*
• Ben je 18 jaar of ouder? Breng dan een schoolattest* ondertekend door de directie
van je school mee
*Je vindt dit formulier op nmbs.be of aan het loket.

Hoe je Campuskaart verlengen?
Win kostbare tijd en verleng je Campuskaart:
• Op nmbs.be. Ga naar My NMBS en maak je account aan. Vervolgens verleng je je
Campuskaart in een paar clicks.
• Aan de automaten in het station.

Hoeveel kost zo’n Schoolabonnement of Campuskaart?
Julie spoort dagelijks van Lier naar Antwerpen voor
maar € 0,28 per rit (2de klas).
“Ik woon in Lier en zit in m’n laatste jaar Humane
Wetenschappen in Antwerpen. Ik heb een
Schoolabonnement voor één jaar. Hiermee kan ik zoveel

Julie (17 jaar)

naar Antwerpen gaan als ik wil, ook als ik eens wil gaan
shoppen. ;-)”

De prijs van je Schoolabonnnement hangt af de afstand en de geldigheidsduur. In het
voorbeeld van Julie is dit € 133,00 voor één jaar, € 37,00 voor 3 maanden of € 13,30
voor één maand (2de klas).
Bereken de prijs van jouw Schoolabonnement op nmbs.be

Lucas neemt wekelijks de trein van Brugge naar Gent
voor maar € 0,96 per rit (2de klas).
“Ik zit op kot in Gent waar ik Architectuur studeer.
Meestal neem ik elke zondag de trein van Brugge naar
Gent en keer ik vrijdag terug. Ik vind een Campuskaart

Lucas (21 jaar)

goedkoop en gemakkelijk. Soms rijd ik twee keer per
week op/af of sla ik eens een week over.”

De prijs van je Campuskaart hangt enkel af van de afstand.
In het voorbeeld van Lucas is dit € 9,60 (2de klas) voor vijf heen- en vijf terugritten.
Bereken de prijs van jouw Campuskaart op nmbs.be

Zet de NMBS app op je smartphone
Zo kan je altijd en overal de dienstregeling raadplegen. De app verwittigt je zelfs bij
onvoorziene omstandigheden tijdens je rit en stelt je ook alternatieve trajecten voor.
Scan de code en download nu.

Of zoek op “NMBS” in App Store (iPhone), Google Play (Android).

Wil je op de hoogte blijven van promoties,
wedstrijden… of heb je vragen?
Schrijf je in op onze newsletter op nmbs.be onder My NMBS of volg ons op:
@NMBS
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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.
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