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Onderwerp : 2 euro kaartje tijdens Magisch Maastricht Maastricht, 5 november 2019 

Behandeld door : Lizzy van de Wijdeven  

Telefoonnummer : 06 – 15 40 85 65 

 

Geachte heer Schouten, 

 

Arriva heeft op verzoek van Zuid-Limburg Bereikbaar (voorheen Maastricht Bereikbaar) ook dit jaar weer het € 

2,00 e-ticket ontwikkeld, ten behoeve van Magisch Maastricht in de periode van 30 november t/m 29 

december 2019. Ter promotie van het openbaar vervoer en ter bevordering van de bereikbaarheid van de 

binnenstad in Maastricht.  

 

€2,00 e-ticket voor trein en bus 

Tijdens de weekenden (zaterdag en zondag) van Magisch Maastricht (30 november t/m 29 december 2019) 

wordt het bekende ‘Maastricht Bereikbaar’ €2,00 actieticket ingezet voor de volgende treintrajecten en 

buslijnen: treintraject Sittard – Maastricht, Kerkrade Centrum/ Heerlen - Maastricht en buslijn 350 (Aachen - 

Maastricht).  

 

De tickets worden verkocht als e-ticket (in de Arriva webshop) via de website van Zuid-Limburg Bereikbaar, dan 

wel Maastricht Bereikbaar.  

 

De tickets hebben de volgende voorwaarden:  

Treintickets Dagkaart lijn 350 

• Geldig in de Arriva-trein op het traject 
Sittard – Maastricht en Kerkrade 
Centrum/Heerlen - Maastricht (2e klas). 

• Geldig op een za of zo in december  

• Geldig voor één persoon (retour reis).  

• Geen meereisrecht voor kinderen. 

• Geldig op lijn 350 (Aachen - Maastricht), 

• Geldig op een za of zo in december  

• Geldig voor één volwassene en maximaal 2 
kinderen van 4 t/m 11 jaar. 
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We overleggen op dit moment nog met AVV de mogelijkheden om het ticket ook geldig te maken op de RE18 

vanuit Aachen. Dit dienen we vervolgens ook nog met Zuid-Limburg Bereikbaar te overleggen en is dus op het 

moment van schrijven nog niet bekend. Uiteraard zullen we u bij een definitief besluit hierover nader 

informeren.  

 

Gezien het korte tijdsbestek leggen we graag het algehele concept al aan u voor. 

Wij verzoeken u vriendelijk ten aanzien van bovenstaand voorstel (inzet van het 2 eurokaartje) een advies uit te 

brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Piet Loven 

Concessiemanager Limburg Trein 
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