Vernieuwing ‘Kortingskaarten grote gezinnen’

Beste leden
Vanaf het ogenblik dat een gezin 3 kinderen heeft, kunnen ouders en kinderen instappen
in het systeem van de kortingskaarten.
Met deze kaart heb je 50% korting op individuele treintickets van de NMBS.
Gezinnen die nu pas in aanmerking komen voor kortingskaarten lezen best
volgende informatie.
•

Kinderen beneden 6 jaar rijden gratis.

•

Kinderen die in 2022 6 jaar worden, moeten een kaart van het type 39 aanvragen.
Deze kaart blijft 6 jaar geldig.

•

Jongeren die in 2022 12 jaar worden, moeten een kaart van het type 042 aanvragen.
Deze kaart blijft eveneens 6 jaar geldig.

•

Jongeren die in 2022 18 jaar worden, kunnen tot en met de leeftijd van 25 jaar een
kortingskaart van het type 041 bekomen zolang zij recht hebben op kinderbijslag.
Dit recht moet bewezen worden met een kinderbijslagattest of studieattest.
Deze kaart moet dus elk jaar hernieuwd worden.

•

Ouders van drie en meer kinderen hebben levenslang recht op een kortingskaart
type 040. Deze kaart is vijf jaar geldig.

Er zijn 4 types van kaarten:
✓

Type 039: kortingskaart 6 – 12 jaar
geldig vanaf aanvraag tot 31-12 van het jaar dat het kind 12 wordt

✓

Type 042: kortingskaart 12 – 18 jaar
geldig vanaf aanvraag tot 31-12 van het jaar dat jongere 18 wordt

✓

Type 040: kaart voor ouders die levenslang recht hebben op een kortingskaart
telkens in een vaste periode van 5 jaar geldig

✓

Type 041: kortingskaart +18 – 25 jaar
één jaar geldig tot 31-12 van het jaar van aanvraag

Hoe aanvragen?
U schrijft 6 euro (ongeacht het aantal kaarten dat u bestelt) over op rekening van
Gezinsbond Sint-Pauwels BE73 6528 4487 7560 - met vermelding
“Kortingskaarten – naam van jouw gezin”.
Vul het formulier op de achterkant duidelijk en in drukletters in en bezorg het in de bus
bij Patsy Ryelandt, Brouwershof 6, 9170 Sint-Pauwels
De kaarten worden nadien zo spoedig mogelijk bezorgd.
www.gezinsbond-sint-pauwels.be

