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Hasselt

Je rijdt voordelig met de bus in Diepenbeek en Hasselt 
dankzij deze partners.

• Zorg dat je je studentenkaart altijd op zak hebt, 
want de Campuspas is enkel geldig samen met je 
studentenkaart. 

• Steek bij elke op- of overstap de Campuspas in het 
gele ontwaardingsapparaat op de bus. Als je dit niet 
doet, heb je geen geldig vervoerbewijs. Bij controle 
kan een boete volgen. 

• Is je Campuspas beschadigd? Als hij nog leesbaar 
is, kan je hem gratis inruilen voor een nieuwe bij de 
dienst studentenvoorzieningen van je school. 

• Is je Campuspas verloren of onleesbaar geworden? 
Dan betaal je 20 euro voor een duplicaat. Je kunt 
hiervoor terecht bij de dienst studenten-
voorzieningen van je school, niet in de Lijnwinkel. 

DE SPELREGELS



WAAR IS MIJN CAMPUSPAS
GELDIG?

De Campuspas is geldig in Hasselt en Diepenbeek. 
Een volledig overzicht van haltes waartussen je kan reizen 
met de Campuspas vind je op delijn.be/campuspashasselt. 

Reis je verder dan het geldigheidsgebied, dan is je 
Campuspas niet geldig. 
Je moet dan een ander vervoerbewijs kopen. 

• Een Lijnkaart: 15 euro, te koop in de Lijnwinkel en 
verschillende voorverkooppunten

• Een sms-ticket: 2 euro + 0,15 euro communicatiekost, 
sms DL naar 4884

• M-ticket: 1,80 euro, via app
• Een biljet: 3 euro, te koop in de Lijnwinkel of bij de 

chauffeur 
• Een Buzzy Pazz: 204 euro voor een jaar, te koop online 

of in de Lijnwinkel

Tarieven geldig in juni 2017 - delijn.be/tarieven

De Campuspas is het ideale vervoerbewijs voor 
kotstudenten. Voor slechts 20 euro reis je het hele jaar tus-
sen bepaalde haltes in Hasselt en Diepenbeek. Tijdens de 
week, in het weekend en zelfs tijdens de zomervakantie. 
De Campuspas is geldig van 15 september 2017 tot en met 
14 september 2018.

DE CAMPUSPAS INVULLEN

• Schrijf je voornaam en naam op de Campuspas om 
hem geldig te maken

• Niet op de magneetstrip schrijven.

RIJ VOORDELIG MET DE BUS 
IN HASSELT EN DIEPENBEEK

CAMPUSPAS H
U HASSELT      EURO 0.00

GELDIG VAN: 15/09/17
TOT EN MET:  14/09/18

VOORNAAM : .........................
NAAM : ......................................

CAMPUSPAS H
PXL                EURO 0.00

GELDIG VAN: 15/09/17
TOT EN MET:  14/09/18

VOORNAAM : .........................
NAAM : ......................................


