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Hasselt en Diepenbeek

• Je stapt op 
Vergeet niet te scannen bij elke op- of overstap. Dat doe 
je door telkens de MOBIB-kaart even voor de blauwe cirkel 
onderaan de MOBIB-scanner te houden. Zie je een vinkje 
op het scherm? Dan mag je doorlopen.

• Je stapt af 
Je hoeft niets te doen.

• Je wordt gecontroleerd 
Je MOBIB-kaart is strikt persoonlijk: alleen jij mag die 
gebruiken. Bij een controle wordt je gevraagd om je 
MOBIB-kaart én je identiteitskaart te tonen.

De campuspas is het resultaat van een overeenkomst 
tussen De Lijn en UHasselt.

Zo gebruik je je Campuspas
Scannen is verplicht

Mijn lijn,
altijd in beweging



De Campuspas is het ideale vervoerbewijs voor UHasselt-
studenten. Voor slechts 20 euro reis je het hele jaar naar 
alle plaatsen die belangrijk voor jou zijn: van je kot naar het 
station en van je sportclub naar de les.

Je Campuspas is geldig van 15 september 2019 tot en met 14 
september 2020, en dat zowel tijdens de week en het weekend 
als tijdens de zomervakantie.

Waar is je Campuspas geldig?

Je Campuspas is geldig in Hasselt en Diepenbeek. Een volledig 
overzicht van de haltes waartussen je kan reizen vind je op 
delijn.be/campuspas-limburg.

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

Hoe bekom je een Campuspas?

Bestel de Campuspas aan de studentenbalie in 
Diepenbeek of Hasselt en betaal 20 euro ter plekke met 
bancontact.

Je Campuspas staat op een MOBIB-kaart.  
Hoe werkt het?

• Je hebt al een MOBIB-kaart van De Lijn 
Na je bestelling en betaling wordt je Campuspas 
automatisch opgeladen op je kaart. Na een paar 
werkdagen kan je hem gebruiken. 

• Je hebt een MOBIB-kaart van een andere 
vervoermaatschappij (TEC, MIVB, NMBS) 
Ga eerst met je kaart naar een Lijnwinkel en 
laat ze registreren. Bestel en betaal dan pas je 
Campuspas bij de studentenbalie. Die wordt daarna 
automatisch op je kaart opgeladen. Na een paar 
werkdagen kan je hem gebruiken. 

• Je hebt nog geen MOBIB-kaart 
Koop eerst een MOBIB-kaart in een Lijnwinkel. Voor 
de kaart, die 5 jaar geldig is, betaal je eenmalig 5 
euro administratiekost. Deze elektronische chipkaart 
dient als drager voor je busabonnement. Vergelijk 
het met een bankkaart waar je je vervoerbewijzen 
kan opladen. 

Via de post ontvang je dan een MOBIB-kaart op je 
officieel adres of correspondentieadres (als je dat 
hebt doorgegeven).

Pas vanaf je je MOBIB-kaart of het nummer van je 
MOBIB-kaart ontvangen hebt, kan je de campuspas 
bestellen en betalen bij de studentenbalie. Die 
wordt daarna automatisch op je kaart opgeladen. 
Na een paar werkdagen kan je hem gebruiken.

Reis onbeperkt en voordelig  
met de bus in Hasselt en Diepenbeek

Is je Campuspas al opgeladen op je MOBIB-kaart?

Je kan dit makkelijk zelf checken. Druk op de 
info-toets van een MOBIB-scanner op de bus en 
scan daarna je kaart. Je huidige en toekomstige 
abonnementen worden getoond.


