Dienst activering
klantgerichte administratie
Tuinbouwstraat 8
2018 Antwerpen
tel. 03 637 56 49
pm-celstw@ocmw.antwerpen.be

Aanvraag toekenning
abonnement woon-werkverkeer
(derde betalerssysteem)

Met dit formulier vraag je een abonnement aan voor je verplaatsingen tussen je woon- en je
werkplaats met De Lijn en de NMBS. De stad betaalt 80 % van de kostprijs van je abonnement.
Zelf betaal je nog 20 %.
Persoonsgegevens
voornaam en naam:
stamnummer:

(indien gekend)

rijksregisternummer:

Abonnement De Lijn
Je abonnement moet starten op:
Je vraagt een abonnement aan voor:

/

/

 1 jaar

 3 maanden

 1 maand

Je vraagt best een jaarabonnement aan. Tenzij je bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden je
abonnement niet zal gebruikten. Hou er rekening mee dat je geen abonnement kan nemen dat
langer loopt dan de einddatum van je contract.
Let op: Bezorg dit formulier minstens 2 weken voor de gevraagde startdatum aan de
personeelsdienst. Zo heeft De Lijn ongeveer 14 dagen om het te verwerken.

Hoe verder met dit formulier?
Bezorg dit formulier aan je personeelsdienst. De Lijn stuurt je daarna met de post een
overschrijvingsformulier voor de betaling van je eigen bijdrage.
Je kan met het overschrijvingsformulier betalen, maar je kan ook in een Lijnwinkel terecht. Bij
betaling via overschrijving krijg je het abonnement thuis gestuurd. Als je de betaling doet in een
Lijnwinkel kan je het abonnement direct meenemen.

Abonnement NMBS

 ja

Heb je al een MOBIB-kaart:
Je abonnement moet starten op:

/

Je vraagt een abonnement aan voor:

nee
/

 1 jaar

 3 maanden

 1 maand

Je vraagt best een jaarabonnement aan. Tenzij je bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden je
abonnement niet zal gebruikten. Hou er rekening mee dat je geen abonnement kan nemen dat
langer loopt dan de einddatum van je contract.
Klasse:  2e klasse
 1e klasse
Je kan een abonnement voor eerste klasse aanvragen, maar dan betaal je zelf de extra kosten.




Trajecttreinkaart
Halftijdse treinkaart

van:
naar:
via:

Een trajecttreinkaart is de financieel voordeligste oplossing als je wekelijks minsten 4 keer
hetzelfde traject aflegt. Leg je 2 of 3 keer hetzelfde traject af, dan is de halftijdse treinkaart de
beste oplossing. Met een halftijdse treinkaart kan je in een periode van 15 kalenderdagen 5
keer dezelfde heen- en terugreis afleggen tussen 2 Belgische stations.
Combinatie met tram/bus

Netabonnement De Lijn

Stadsnet MIVB

Hoe verder met dit formulier?
De personeelsdienst maakt een attest op en laat je weten wanneer je het attest kan afhalen of
hoe het bezorgd wordt. Ga met dit attest, je MOBIB-kaart of je elektronisch identiteitskaart naar
het loket in je treinstation. Nadat je je eigen bijdrage hebt betaald, krijg je daar onmiddellijk je
MOBIB-kaart (als je die nog niet hebt) en je abonnement. Je persoonsgegevens worden
opgenomen in een bestand van de NMBS. De wet van 8 december 1992 geeft je het recht op
toegang tot en verbetering van deze informatie.

Handtekening van chef-waardeerder:
Datum:

/

/

