Voeren, 2014-07-01

Informatie BuzzyPazz
Beste ouders
Sinds enkele schooljaren is er een andere regeling voor de busabonnementen van de studenten van
lagere en secundaire scholen. Dit systeem noemt men de "BuzzyPazz". Men kan voortaan niet alleen naar
school reizen, maar over het gehele busnet van "De Lijn" in Vlaanderen. Er is keuze tussen de volgende
mogelijkheden, nl. 1 maand, 3 maanden of het gehele jaar (12 maanden). Voor studenten is uiteraard het
jaarabonnement financieel het meest interessant! Vergeet de begindatum: 01/09/2014 niet in te vullen!
-

-

Mogelijke kortingen: er zijn per huisgezin kortingen te krijgen voor het 2 de (20% korting) en het 3de kind
(gratis) op voorwaarde dat men telkens een gelijkaardig busabonnement aanvraagt met dezelfde
aanvangsdatum en dezelfde geldigheidsduur (vb. allemaal 12 maanden vanaf 1 september 2014).
Indien meerdere kinderen in de Provinciale School Voeren school lopen en de oudste ouder dan 12 jaar
(begeleider/ster) is, zijn de volgende kinderen onder de 12 jaar gratis. Zij zouden in feite geen abonnement
moeten aanvragen voor de Provinciale School Voeren. Enkel de kinderen boven de 12 jaar hebben dan
een abonnement nodig. Is de oudste een bepaalde dag ziek, dan moeten de betrokken kinderen zonder
abonnement, wel een vervoersbiljet betalen. De betrokken ouders dienen hun keuze te maken uit deze
mogelijkheden. Zijn er vragen voor info: tel. 011/850304 - of op de website: www.delijn.be (onderdelen
'buzzypazz' - abonnementenformules)

De leerlingen van onze Provinciale School Voeren ontvangen bovendien zoals voorheen, een toelage,
namelijk een korting van 50%, gefinancierd door de "Vriendenkring Provinciale Scholen Voeren".
In afspraak met de directie van "De Lijn" werd afgesproken dat U bij het invullen van het formulier in
volgorde eerst de kinderen invult, die een busabonnement naar onze scholen willen, vervolgens uw
kind(eren) dat/die eventueel in Tongeren of elders school loopt/school lopen. Bovendien vraagt men een attest
"samenstelling van het gezin" (verkrijgbaar bij het gemeentebestuur) bij te voegen.
Voortaan dient de gebruiker zelf het aanvraagformulier in te dienen bij "De Lijn".
Wij hebben voor U een vooraf ingevuld (alleen naam en voornaam) exemplaar
in bijlage, met de stempel van de scholen in overleg met de Provinciale Basisschool Voeren.
Mogen wij u vragen de rest verder in te vullen.
Alleen deze formulieren, die door ons werden nagezien, komen bij "De Lijn" in aanmerking voor
schoolkorting! Zo worden eventuele misbruiken voorkomen!
Attentie:
Indien U in de loop van het jaar een abonnement vroegtijdig wil opzeggen, vervallen automatisch alle
toegestane kortingen bij de berekeningen van de eventuele terugbetaling.
Met vriendelijke groeten

Ronald Soudant
directeur
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