Brussel’Air-premie: samenvattende tabel van beschikbare mobiliteitsdiensten
Alle informatie over de Brussel’Air-premie, de voorwaarden, de aanvraagprocedure en meer details over de mobiliteitsdiensten vindt u op
www.brusselairpremie.brussels.
Om u te helpen de mobiliteitsdiensten te kiezen die bij u passen, kunt u gebruik maken van de diensten van Mobility Coach, een gratis
mobiliteitsbegeleidingsdienst: www.mobilitycoach.brussels.

Aanbieder
Cambio

Type producten
1-jarig abonnement en
gebruikskosten

Product

Prijs

Opmerkingen

1 jaar START abonnement
(vast bedrag) en
gebruikskosten (vrij bedrag)

€ 200 minimum
waarvan 1 jaar STARTabonnement (€ 71) en
gebruikskosten voor € 129
minimum

De gebruikskosten omvatten
een uurtarief en een
kilometertarief, meer informatie
vindt u hier.
Als u zich voor de eerste keer
inschrijft bij Cambio, zal een
verplicht waarborg van € 150
worden gevraagd. Meer
informatie hier.
Het is mogelijk om het 1-jarig
START-abonnement om te
zetten in een 1-jarig BONUSabonnement, door te schrijven
naar Cambio. Opgelet, dit
impliceert extra maandelijkse
kosten te betalen door de
gebruiker en een waarborg
van 500 €.

2-jarig abonnement en
gebruikskosten

2 jaar START abonnement
(vast bedrag) en
gebruikskosten (vrij bedrag)

Modalizy

Budget

Modalizy Flex budget

Poppy
Pro Velo
(fietsbudget)

Budget
Budget

Poppy budget
Fietsbudget

€ 200 minimum
waarvan 2 jaar STARTabonnement (€ 107) en
gebruikskosten voor € 93
minimum

€50 minimum

€1 minimum
€ 250 minimum

De gebruikskosten omvatten
een uurtarief en een
kilometertarief, meer informatie
vindt u hier.
Als u zich voor de eerste keer
inschrijft bij Cambio, zal een
verplicht waarborg van € 150
worden gevraagd. Meer
informatie hier.
Het is mogelijk om het 2-jarig
START-abonnement om te
zetten in een 2-jarig BONUSabonnement, door te schrijven
naar Cambio. Opgelet, dit
impliceert extra maandelijkse
kosten te betalen door de
gebruiker en een waarborg
van 500 €.
- Minstens 18 jaar oud zijn
- Reken € 10 activeringskosten
en € 5 vergoedingskosten voor
elke maand dat u uw kaart
gebruikt
- Toegankelijke
mobiliteitsdiensten met
Modalizy
- Dit budget wordt u
teruggestort op basis van
aankoopfacturen (gevalideerd
door Pro Velo)
- Lijst met de toegelaten
fietsartikelen

- Functionering van het
fietsbudget op « Waar geeft de
Brussel’Air-premie recht op »?
MIVB

Persoonlijk
maandabonnement

€ 49

BRUPASSmaandabonnement
BRUPASS XLmaandabonnement
RVV-maandabonnement

€ 56,50
€ 78
€ 8,10

MIVB-jaarabonnement

€ 499
€ 583
€ 780

Ritten en dagpassen

BRUPASS-jaarabonnement
BRUPASS XLjaarabonnement
RVV-jaarabonnement
65+ jaarabonnement
10 Taxibus ritten

Budget

Victor Cab budget

Jaarabonnement

Villo! 1 jaarabonnement

€ 35,70

Villo! 1 jaarabonnement + eVillo! optie

€ 86,10

Persoonlijk
jaarabonnement

Taxi Victor
Cab
Villo!

MIVB-maandabonnement

€ 85
€ 60
€ 17

Enkel voor begunstigen van
RVV statuut (recht op
verhoogde
verzekeringstegemoetkoming)

Minstens 65 of meer zijn
De begunstigde moet eerst
ingeschreven zijn bij de
Customer Care van de MIVB.
Meer informatie hier.

€ 200 minimum
- Minstens 14 jaar oud zijn
- Gedekt zijn door een
aansprakelijkheidsverzekering
- Detail over kosten op « Waar
geeft de Brussel’Airpremie recht op »?
- Minstens 14 jaar oud zijn
- Gedekt zijn door een
aansprakelijkheidsverzekering

- Detail over kosten op « Waar
geeft de Brussel’Airpremie recht op »?

