
Mijn lijn,
altijd in beweging

Met een Buzzy Pazz  
ben je in goed 
gezelschap 
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Buzzy Pazz
hét jongerenabonnement

Zoveel vrijheid, zoveel voordelen

Kies je voor een Buzzy Pazz? Dan:

• reis je zorgeloos en onbeperkt met alle bussen 

en trams van De Lijn* want je hebt een geldig 

vervoerbewijs; 

• verplaats je je vlot en veilig dankzij al onze 

veiligheidsmaatregelen. In alle stations, aan 

onze haltes en onze voertuigen draag je een 

mondmasker** en wij laten je via de druktebarometer 

in onze app weten hoeveel plaats er is op je bus of 

tram;

• kan je in goed gezelschap overal naartoe: met je 

vrienden, klasgenoten, broer(s) en/of zus(sen), … ;

• draag je zorg voor het klimaat: bussen stoten veel 

minder CO2 uit dan auto’s;

• ga je slim om met je geld, want een Buzzy Pazz is al 

voordelig vanaf 3 enkele ritten per week.

*  behalve de snellijnen 68, 178 en 179 in Limburg en evenementenvervoer
**  vanaf 12 jaar

Waar en hoe koop je de 
Buzzy Pazz?

Een, twee, drie eenvoudige stappen

Koop je Buzzy Pazz via delijn.be/buzzy,  

het aanvraagformulier (te vinden op onze site) of  

in de Lijnwinkel.

TIP: verleng of koop je abonnement online in 

minder dan één minuut! En als je recht hebt op 

kortingen wordt dit online automatisch berekend.

Plan eenvoudig je route via de routeplanner op 

delijn.be of op de app.

That’s it! Nu kan je - alleen of in goed gezelschap - 

naar school, het park, op uitstap, …

Meer info vind je op
delijn.be/buzzy
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De Buzzy Pazz
Overal naartoe

Ben je tussen 6 en 24 jaar? Dan kies je toch 
voor een Buzzy Pazz voor al je verplaatsingen?
Met dit abonnement reis je onbeperkt, vlot en 
vooral veilig met alle bussen en trams van  
De Lijn in Vlaanderen en Brussel.*

* behalve de snellijnen 68, 178 en 179 in Limburg en evenementenvervoer. 

Tarieven*

Geldigheidsduur 6 - 11 jaar 12 - 24 jaar

1 maand - €33

3 maanden - €81

12 maanden €56 €215

Zoveel kortingen
De gezinskorting
Heeft broer of zus ook een Buzzy Pazz nodig? Goed nieuws! 

Dat levert je korting op. Bij de tweede Buzzy Pazz (12-24 jaar) 

krijg je 20% voordeel, bij een derde Buzzy Pazz (12-24 jaar) 

betaal je voor een jaarabonnement slechts 56 euro.

Wanneer krijg ik die gezinskorting?
Je hebt hier recht op als:

• elke Buzzy Pazz in je gezin dezelfde duur en startdatum 

heeft;

• én alle kinderen op dezelfde plaats gedomicilieerd zijn 

(of je ouders hun verwantschap aantonen bij  

co-ouderschap).

Gemeentekorting
Bovendien bieden ook heel wat steden en gemeenten 

kortingen aan: zo kan je van een Buzzy Pazz genieten aan 

een voordeeltarief.

Natuurlijk kan je een Buzzy Pazz ook via het 

aanvraagformulier op onze site of in de Lijnwinkel kopen. 

Dan vragen we een recent attest (maximum 3 maanden 

oud) van je gezinssamenstelling en/of een uittreksel uit de 

geboorte-, adoptie- of erkenningsakte. Deze krijg je bij het 

gemeentebestuur, het e-loket of via de toepassing ‘mijn 

dossier’ (zie my.belgium.be).

TIP: koop of verleng je Buzzy Pazz online 
en je korting wordt automatisch berekend!

+ € 5 administratiekost voor aanmaak MOBIB-kaart
* tarieven geldig vanaf februari 2021

Voor alle 6- tot en met 11-jarigen
• Voor (ongeveer) 1 euro per week reis je onbeperkt.

• Nooit alleen onderweg: je reist samen met vrienden, 

leerkrachten, buschauffeurs, … .

Voor alle 12- tot en met 17-jarigen
• Doe al voordeel vanaf 3 enkele ritten per week.

• Onbeperkt reizen tijdens de week, weekends én 

schoolvakanties.

• Vlot en veilig naar school en andere bestemmingen.

• Verplaats je flexibel en zelfstandig, zonder taxi mama 

of papa.

Voor alle 18- tot en met 24-jarigen
• Al voordelig vanaf 3 enkele ritten per week.

• De vrijheid tegemoet – want je combineert bus of tram 

makkelijk met cambio en Blue-bike.

• Reis ecologisch en duurzaam.

• Geen gedoe met parkeren, tanken of verzekeringen.

Lekker makkelijk, die MOBIB-kaart
Alle vervoerbewijzen op één handige kaart

Je Buzzy Pazz staat op een MOBIB-kaart. Op die kaart 

laad je alle vervoerbewijzen van De Lijn, NMBS, MIVB en/

of TEC op. Geen gedoe meer met verschillende tickets of 

abonnementen: alles staat nu netjes op één kaart.

Voor de aanmaak van je kaart betaal je slechts 5 euro 

administratiekost en ze blijft 5 jaar geldig.

Hou de kaart voor de scanner bij elke op- en overstap, 

tot het groene vinkje verschijnt. Problemen met het 

scannen? De chauffeur helpt je graag verder.


