Een Buzzy Pazz: zoveel
vrijheid, zoveel voordelen

Waar en hoe bestel je de
Buzzy Pazz?

Voor jou als ouder én voor je dochter of zoon

Kijk op delijn.be/naarschool

• Voordelig vanaf 3 ritten per week.
• Veilig en in goed gezelschap overal naartoe.
• Samen onderweg: met vrienden, klasgenoten, broer, oma,
mama of papa, ...
• Altijd een geldig vervoerbewijs op zak.
• Beter voor het milieu, minder CO2-uitstoot dan met de auto.
(1) Behalve de snellijnen 68, 178 en 179 in Limburg en evenementenvervoer.

• Bereken hoeveel een Buzzy Pazz kost volgens jouw
(gezins)profiel.
• Bestel je Buzzy Pazz makkelijk en snel online via onze
bestelmodule, via het aanvraagformulier of kom langs in
de Lijnwinkel.
• Plan de weg van thuis naar school, of ergens anders, met
bus of tram.
Tip: Bestel je Buzzy Pazz online(2), dat is de snelste manier én zo
worden eventuele gezins- en gemeentekortingen meteen verrekend.
Bovendien hoef je geen attest van gezinssamenstelling aan te
vragen om van de gezinskorting te genieten(2).
Ga naar delijn.be/buzzy en bestel je Buzzy Pazz..
(2) Niet mogelijk bij co-ouderschap.

V.U. Mark Cammaerts, Motstraat 20, 2800 Mechelen

• Onbeperkt reizen met elke bus en tram van De Lijn (1).

Zorgeloos op stap
met een Buzzy Pazz

Mijn lijn, altijd in beweging

Voor alle 6- tot en met 11-jarigen
Ze reizen veilig en in goed gezelschap
voor 0,15 euro per dag
Naar school, gaan zwemmen of op een uitstap? Met een
Buzzy Pazz (-12 jaar) rijden kinderen van 6 tot en met 11 jaar

Tarieven en kortingen
in 2018
Abonnementen

onbeperkt met elke bus of tram van De Lijn voor 53 euro per
(1)

jaar. Inderdaad, dat is amper 1 euro per week. Met wie ze ook

6-11 jaar

1 JAAR

€53

reizen, samen met jou, hun vriendjes, de leerkracht of in goed
gezelschap van de buschauffeur: ze zijn nooit alleen onderweg.

12-24 jaar

1 JAAR

3 MAANDEN

1e kind

€209

€79

€32

2e kind

€167,2

€63,2

€25,6

€53

€63,2

€25,6

vanaf 3e kind

Voor alle 12- tot en met 24-jarigen
De Buzzy Pazz

De win-win voor jou en je zoon
of dochter
Taxi spelen voor je kinderen: het is soms bijna een tweede
job met bijna evenveel stress. Zeker met het verkeer van
vandaag. Gelukkig is er de Buzzy Pazz: het kinder- en
jongerenabonnement van De Lijn. Daarmee neemt je zoon of
dochter voor een klein bedrag alle bussen en trams van De
Lijn(1). In Vlaanderen én Brussel. Handig en geruststellend voor
jou als ouder, leuk voor je zoon of dochter. Conclusie: zij zijn

Ze voelen zich vrij en zijn veilig
onderweg voor 0,57 euro per dag

Neemt je zoon of dochter drie keer per week de bus of tram?
Of nog meer? Dan is een Buzzy Pazz zonder twijfel de beste
keuze. Met een jaarabonnement stappen ze eender wanneer

1 MAAND

Zoveel kortingen
De gezinskorting
Bij de 2de Buzzy Pazz (12-24 jaar) in je gezin krijg je 20% korting.
Vanaf de 3de Buzzy Pazz (12-24 jaar) betaal je voor een
jaarabonnement slechts 53 euro.

op de bus of tram(1) voor amper 0,57 euro per dag.

Wanneer krijg ik die gezinskorting?

Ze hebben bovendien altijd een geldig vervoerbewijs op

Je hebt recht op de gezinskorting als:

zak. En ze voelen zich vrij, want ze geraken overal zelf: op

• elke Buzzy Pazz in je gezin dezelfde duur en startdatum heeft;

school, in de les, bij vrienden, op de jeugdbeweging, in de

• én je kinderen bij jou gedomicilieerd zijn (of als je jouw

cinema.

verwantschap als ouder kunt aantonen bij co-ouderschap).

gelukkig en jij ook. Dat noemen wij de Buzzy win-win.

Bestel je Buzzy Pazz online, dan wordt je korting auto-

(1) Behalve de snellijnen 68, 178 en 179 in Limburg en evenementenvervoer.

matisch verrekend(2)

De Buzzy Pazz

Lekker gemakkelijk. Wil je de Buzzy Pazz via het aanvraagfor-

Hij brengt hen overal

mulier of in de Lijnwinkel bestellen? Dan vragen we een recent
attest (maximum 3 maanden oud) van je gezinssamenstelling
en/of een uittreksel uit de geboorte-, adoptie- of erkenningsakte

De Buzzy Pazz: je kan hem altijd gebruiken. Tijdens de week,

van je kind(eren). Deze krijg je bij het gemeentebestuur, het

in het weekend en tijdens de vakanties. Met hem geraak je

e-loket of via de toepassing ‘mijn dossier’ (zie my.belgium.be).

overal. Een Buzzy Pazz brengt je zoon- of dochterlief niet
alleen naar school, maar ook naar de voetbaltraining, de
dansles, de jeugdbeweging, de cinema of zijn of haar beste
vrienden. Relax, wij zetten je zoon of dochter veilig af.

Gemeentekorting?
Ontdek op delijn.be/naarschool of je gemeente korting geeft en
hoeveel. De korting wordt automatisch verrekend bij de online
aankoop.

(2) Niet mogelijk bij co-ouderschap.

