
 
 
  
        
 
                              
 
 

 
 
 
Leden van de Gezinsbond kunnen gsm-, trein- en lijnkaarten met korting  
kopen in de plaatselijke verkooppunten van de Gezinsbond.    
De Gezinsbond verkoopt ook Bioscoopcheques met een korting die tot € 2 
kan oplopen. Deze kortingen worden op de lidkaart waarmee je spaart 
gezet. 

 

 Prijs korting 

LIJNKAARTEN € 16 € 1,60 

PROXIMUS Pay&Go  € 15 € 0,60 

ORANGE € 15 € 0,60 

BASE  € 15 € 0,60 

GO PASS 2e kl € 53 € 2,65 

RAIL PASS 1e kl € 128  € 6.40 

RAIL PASS 2e kl € 83  € 4.15 

KEY CARD 2e kl € 24 € 1,20 

KINEPOLIS      € 11.30 € 2,00 

ANDERE BIOSCOPEN gezinsbond.be/ledenvoordelen 

 

Gezinsbond vzw 
Dienst Ledenvoordelen 
Troonstraat 125 – 1050 Brussel 
www.gezinsbond.be/ledenvoordelen 
 

de plaatselijke afgevaardigde: 
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CITYSCOOP.BE 

 

 
 
LIJNKAARTEN  
Geldig voor meerdere  ritten met de bus of tram van De Lijn 
 
GO PASS 
 
Voor jongeren van minder dan 26 jaar. 
 
Geldigheid:  12 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10 enkele 

reizen in 2de klas. 
 
Deze passen kunnen gebruikt worden tussen 2 Belgische stations 
(grenspunten uitgezonderd) 
 
 
RAIL PASS 
 
Deze pas kan door iedereen gebruikt worden. 
 
Geldigheid:  12 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10 enkele 

reizen. 
 
 
KEY CARD 
 
Deze kaart kan door iedereen gebruikt worden. 
 
Geldigheid:  6 maanden vanaf de eerste gebruiksdatum, voor 10 enkele 

reizen in  2de klas. 
 
Met de Key Card kunnen 10 enkele reizen afgelegd worden tussen een 
station naar keuze en een station niet ver daarvandaan (± 15 km). 
 
 
Er is geen tijdsbeperking voor al deze passen 
 
Let wel: voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor houders van een 
kortingskaart "groot gezin" kan een gewoon treinbiljet voordeliger zijn dan 
het gebruik van één van deze passen, zeker wanneer het om een treinreis 
over korte afstand gaat. Dus best informeren naar de goedkoopste formule 
alvorens een pas te kopen. 
 
 
KINEPOLIS VOUCHER 
Kinepolis bioscoopcheques kunnen ook via  gezinsbond.be/ledenvoordelen 
online aangekocht worden. De spaarkorting komt automatisch in de online 
portemonnee. 
 
 


