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Promotieacties De Lijn
Gratis P+Bus ticket (niet langer
verkrijgbaar bij chauffeur)
Onze stad biedt haar inwoners en bezoekers gratis bustickets aan om zich te
verplaatsen naar het stadscentrum. Wie de auto stalt aan Parking Centrum-Station
(voorkant Brugge Station) kan gratis, samen met maximum 3 medepassagiers, met
de bus naar het stadscentrum van Brugge en terug. Deze trip geldt enkel op de dag
van aankomst in de parking.
Vroeger kon je dit gratis ticket gewoon vragen aan de chauffeur bij je opstap. Nu kan
dit niet meer. De Lijn zet immers in op nieuwe betaalopties. De chauffeur kan geen
tickets meer verkopen of aanmaken. Dat maakt het reizen niet alleen makkelijker, maar
ook een pak veiliger. Geen tickets verkopen op het voertuig betekent stipter rijden.
Minder cash is een pak veiliger en bovendien kunnen de chauffeurs zich bij haltes nog
meer focussen op een belangrijke taak: iedereen veilig laten op- en afstappen.

Hoe bekom je het nu het gratis
P+Bus ticket?
Dat kan sedert 1 juli 2020 op 3 manieren: via een sms-bericht, via de website van De
Lijn of via de Lijnwinkel op het stationsplein.

Via een sms-bericht
Sms ‘BRUGGE PARKING naar het nummer 4884 als je aan de halte staat.
Je ontvangt dan een sms-ticket terug waarmee je 1 heenrit en 1 terugrit kan
maken binnen de hierboven vermelde voorwaarden.
Toon het sms-ticket en je parkeerticket of PCard aan de chauffeur als je
opstapt.*
* Tijdelijk kan je niet vooraan opstappen door de coronamaatregelen. Je moet natuurlijk
wel een geldig vervoerbewijs op zak hebben.
Belangrijk:

Je kan per parkeerticket voor maximum 4 personen gratis bustickets bestellen.
Je telecomoperator rekent 0,15 euro aan voor het verzenden van je sms-ticket.

Via de website van De Lijn
Ga naar www.delijn.be/bruggeparking.
Registreer je eenmalig met naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Kies vervolgens het aantal gratis bustickets dat je wil aanschaffen (maximum 10).
Als je aan de halte staat, surf je met je smartphone naar
www.delijn.be/bruggeparking en activeer je 1 of meerdere tickets door op de
knop ‘activeer’ te klikken. 1 actief ticket geeft recht op 1 heenrit en 1 terugrit
binnen de hierboven vermelde voorwaarden.
Toon je actieve ticket en je parkeerticket of PCard aan de chauffeur als je
opstapt.*
* Tijdelijk kan je niet vooraan opstappen door de coronamaatregelen. Je moet natuurlijk
wel een geldig vervoerbewijs op zak hebben.
Belangrijk:
Je kan per parkeerticket voor maximum 4 personen gratis bustickets bestellen.

Via de Lijnwinkel
Toon je parkeerticket of PCard in de Lijnwinkel op het stationsplein.
Je ontvangt onmiddellijk een ticket op elektronische kaart. Dit ticket geeft recht
op 1 heenrit en 1 terugrit binnen de hierboven vermelde voorwaarden. Indien er
meerdere passagiers in 1 personenwagen zijn, dan krijg je ook voor je passagiers
een ticket heen en terug (max. 4 personen).
Scan je ticket bij je opstap aan de gele MOBIB-scanner.
Belangrijk:
Heb je een parkeerabonnement voor Parking Centrum-Station? Vraag dan eerst
een geldigheidsbewijs van het parkeerabonnement en verkrijg in de Lijnwinkel op
vertoon van beide documenten een P+Bus abonnement op elektronische kaart in
de Lijnwinkel.
Het P+Bus abonnement is vanaf de eerste validatie geldig voor 1 persoon
gedurende 1 maand, 2 of 3 maanden, op het traject tussen Brugge Station en
Brugge Centrum.
Scan je P+Bus abonnement bij elke opstap aan de gele MOBIB-scanner.

Ter info
Ook personen die een werknemersabonnement hebben voor deze parking kunnen
van dit voordeel genieten. Een werknemersabonnement in Parking Centrum-Station
kost 20 euro per maand en is geldig van maandag tot en met zaterdag.

Kinderen tot en met 5 jaar reizen altijd gratis met De Lijn, ze hebben geen
vervoersbewijs nodig. Ze moeten wel begeleid worden door iemand van minstens 12
jaar.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren
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