Flexbus
Ik reserveer nu
De flexbus is de vroegere belbus. Het grootste verschil met de huidige belbus is dat de Flexbus makkelijker te
boeken is. Je kan de flexbus telefonisch boeken, maar ook via een webapplicatie van De Lijn. Passagiers kunnen tot
30 minuten op voorhand hun reis reserveren.
Biedt de trein of een vaste lijn geen of slechts gedeeltelijk een oplossing voor jouw verplaatsing? Dan kan je beroep
doen op de Flexbus.
Rijtijden van de Flexbus:
 Weekdagen: 6u - 21u
 Zaterdag: 8u - 23u
 Zon- en feestdagen: 10u - 19u
Net zoals de belbus is de Flexbus Klein-Brabant toegankelijk voor personen in een rolstoel. Met de flexbus kunnen 18
tot 20 personen meerijden, afhankelijk of er een rolstoel mee is of niet.
Procedure
Bedrag
Aandachtspunten

Procedure
Vanaf 30 dagen en tot 30 minuten voor je reis kan je de Flexbus reserveren. Dit kan telefonisch (016 31 37 00), maar
ook via de speciaal ontworpen webapplicatie van De Lijn.
Reserveren (zowel telefonisch als online) doe je tijdens de openingsuren van de belbuscentrale:
 Weekdagen: 6u - 19 u
 Zaterdag: 7.30u - 17u
 Zon- en feestdagen: 7.30u - 15u
De Flexbus komt je op het afgesproken tijdstip ophalen aan één van de belbushaltes in je buurt.
Het blijft echter aangewezen om tijdig te boeken. De Flexbus rijdt volgens het first come first served principe. Wie
eerst reserveert, is zeker van zijn plaatsje.
Reserveren kan via De Lijn of via 016 31 37 00.

Bedrag
De normale tarieven van De Lijn zijn van toepassing. Zowel Bornem als Puurs-Sint-Amands hebben een
derdebetalerssyteem waardoor de gemeenten tussenkomen in de prijs van een rit met de Flexbus. Deze tarieven zijn
ook van toepassing op de reguliere buslijnen binnen Klein-Brabant.
Verkooppunten voor deze kaarten zijn :
 Balies in het gemeentehuis te Puurs en oud-gemeentehuis te Sint Amands
 Dienstencentrum De Nieuwe Ark , Kerkstraat 34 te Ruisbroek
 Dienstencentrum Paepenheide, Beenhouwersstraat 3 te Breendonk

 Barista Oscaaar, Liezeledorp 68 te Liezele
 Baeté, drukwerk en reclame, Stationsstraat 42 A te Puurs
 Dagbladhandel K.I.W., Borgstraat 96 te Sint-Amands
 Bakkerij Maes, Meirstraat 14 te Oppuurs

Aandachtspunten
Indien u nog geen belbus-gebruiker bent, dient u de eerste keer telefonisch te reserveren.
Ik reserveer nu

