
De info op watwat.be is voor jongeren van 11 tot en met 24 jaar. Ben je jonger of ouder? Bekijk

alle ticket-opties op nmbs.be

4-5 treinritten per week? Standard Abonnement of Student Abonnement

2-3 treinritten per week? Student Multi of Halftijds Abonnement

Af en toe met de trein? 10-rittenkaart Youth Multi

Reis je maar af en toe met de trein? Dan is een Youth Multi 10-rittenkaart de goedkoopste optie.

Die heette vroeger 'Go Pass'.

Twijfel je of je die 10 ritten op krijgt op 1 jaar? Je kan ook een los Youth Ticket kopen: dat is 6,60

euro per rit.

Korting in weekend of schoolvakantie

Reizen met de trein is goedkoper in het weekend en in schoolvakanties:

11-24 jaar

HOE REIS IK GOEDKOOP MET DE TREIN?

Leg je 4-5 keer per week hetzelfde traject af? Neem dan een Standard Abonnement.•

Studeer je nog? Dan is een Student Abonnement de goedkoopste oplossing.•

De prijs van je abonnement hangt af van de afstand die je telkens aflegt.•

Pendel je 2-3 keer per week? Kies dan een Halftijds Abonnement.•

En vergelijk ook vlug eens met een Youth Multi 10-rittenkaart want soms is die

goedkoper per rit, vooral als je lange afstanden aflegt.

•

Studeer je nog? Dan neem je best een Student Multi (Campus).•

De prijs van je abonnement hangt af van de afstand die je telkens aflegt.•

55 euro in het station, 53 euro via de app: omgerekend 5,50 of 5,30 euro per rit•

10 enkele ritten, 1 jaar geldig•

Niet op naam, dus je kan hem delen met vrienden•

Tip: vergelijk altijd eerst met een Standard Ticket want soms is die goedkoper per rit, zeker

als je een (zeer) korte afstand aflegt.

•

https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-products
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/gopass10
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/gopass1
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/section-season-ticket
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/students-season-ticket
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/half-time-season-ticket
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/gopass10
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/campus
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/standard-ticket


Andere kortingen en gratis tickets

Je krijgt korting met een:

Je reist gratis in 2de klas met een:

Meer info

NMBS heeft ook tickets voor groepen vanaf 15 personen, als je je fiets wilt meenemen op de trein,

voor internationale reizen, als je ook vaak de bus, tram of metro neemt ...

Bekijk hier alle NMBS-tickets en abonnementen voor jongeren
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Weekend vanaf vrijdagavond 19 uur: met een Weekend Ticket heb je 50% korting op een

heen-en-terug standaard ticket

•

Vergelijk altijd eerst met een Youth Multi 10-rittenkaart want soms is die goedkoper

per rit, zeker als je lange afstanden aflegt.

•

Schoolvakanties tijdens het jaar: met een Youth Holidays 1 Week ticket reis je onbeperkt

voor 18 euro per week

•

Zomervakantie: met een Youth Holidays 1 Maand ticket reis je onbeperkt voor 29 euro per

maand

•

Kortingskaart Grote gezinnen: voor gezinnen met 3 of meer kinderen•

Kaart verhoogde tegemoetkoming van de NMBS: voor mensen die weinig verdienen of ook

een verhoogde tegemoetkoming krijgen in de gezondheidszorg

•

Vraag meer info bij je ziekenfonds•

Bewijs dat je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of bij Waalse tegenhanger

Forem terwijl je op weg bent naar je sollicitatiegesprek

•

Kids Ticket: voor kinderen van 11 jaar of jonger die alleen reizen•

Bewijs dat je bent ingeschreven als werkzoekende bij Actiris in Brussel, terwijl je op weg

bent naar je sollicitatiegesprek

•

Nationale Verminderingskaart: voor blinden en slechtzienden•

Kaart kosteloze begeleider: voor begeleiders van een blinde of slechtziende•

Journalisten-kortingskaart•

Persoon van 12 jaar of ouder met een geldig ticket, als jij 11 jaar of jonger bent•

Die persoon met het geldige ticket mag tot 4 kinderen van 11 jaar of jonger gratis

meenemen

•

https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-products/young-child
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/weekend-ticket
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/gopass10
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/go-unlimited
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/go-unlimited
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-discount/large-families
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-discount/preferential-reimbursement-ticket
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-discount/jobseekers
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-discount/jobseekers
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-discount/jobseekers
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/child-ticket
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-discount/jobseekers
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-discount/blind
https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/overview-discount/free-carer

