
Tariefafspraken   

Dankzij de tussenkomst van jouw gemeente of stad genieten je inwoners van gratis oudejaarstickets. 
Bij deze overlopen we graag de gemaakte afspraken.

• Hoe activeren je inwoners het gratis ticket?
 Door op 31 december 2022 (vanaf 18 uur) ‘EVENT’ te sturen naar 4884. Dat moet gebeuren  
 voor ze op bus of tram stappen en per sms wordt er 0,15 euro operatorkost aangerekend. 

• Hoe lang is zo’n ticket geldig?
 Een oudejaarsticket is geldig op al onze lijnen*, inclusief alle feestbussen, van 31 december  
 2022 18 uur tot en met 1 januari 2023 23.59 uur. 

• Wat moeten je inwoners goed onthouden? 
 o  Dat oudejaarstickets enkel verkrijgbaar zijn als ticket via sms.

 o  Dat ze goed op voorhand de tickets moeten aanvragen. Dat kunnen ze doen vanaf 1   
      december 2022 via delijn.be/oudjaar of bij jou als deelnemende gemeente. 
 o  Per gsm-nummer kunnen maximaal vier gezinsleden geregistreerd worden.
* De enige uitzondering zijn de Limburgse snellijnen 68, 178 en 179

De deelnemende gemeenten (of districten) zijn:

Provincie Antwerpen
Aartselaar, Arendonk, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Brasschaat, Brecht, Dessel, Duffel, Ekeren, Essen, 
Hemiksem, Herentals, Hoogstraten, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Kontich, Laakdal, Lille, Lint, 
Mechelen, Merksplas, Olen, Oud-Turnhout, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Rumst, Schelle, Schilde, 
Schoten, Stabroek, Turnhout, Vosselaar, Wijnegem, Wilrijk, Wommelgem, Wuustwezel

Provincie Limburg
Alken, As, Bilzen, Bocholt, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-
Eksel, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, 
Maasmechelen, Oudsbergen, Peer, Pelt, Tessenderlo, Tongeren, Voeren, Wellen, Zutendaal

Brugge
Op 31 december 2022 kan er gratis gereisd worden met de vaste lijnen (met uitzondering van de 
Kusttram), zowel in de randgemeenten als in Brugge zelf. Dat geldt ook voor de belbus Zeebrugge én 
Damme. Concreet betekent dat gratis vervoer van 4.50 uur in de ochtend tot 20 uur ’s avonds – 
en reizigers hoeven geen vervoerbewijs voor te leggen. 
Hierna rijden er extra feestbussen rond in Brugge en van/naar de randgemeenten. Op het Brugse grond-
gebied is nog steeds geen vervoerbewijs nodig en dit gratis vervoer duurt tot 1 januari 7 uur ‘s morgens.

Werd jouw gemeente of stad hierboven niet vermeld? Dan moeten je inwoners een geldig en betaald 
vervoerbewijs voorleggen op oudjaar. Alle vervoerbewijzen, zoals tickets, rittenkaarten en abonne-
menten zijn geldig. 

Op oudjaar raken je inwoners goed thuis

Gewone vervoerbewijzen


