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         24 januari 2020 

Geachte heer Schouten, 

Tijdens het carnaval in Maastricht zetten we ook dit jaar weer op zaterdag-, zondag-, maandag- en 

dinsdagnacht zogeheten borrelbussen in. We kennen daarbinnen de Borrelbus STAD en de Borrelbus STREEK.  

 

De prijzen ten aanzien van de losse borrelbuskaartjes blijven gelijk aan vorig jaar. 

Dit betekent dat het tarief van een kaartje op de dag zelf: 

• €5,- kost voor een stadskaartje 

• €7,50 kost voor een streekkaartje 

 

Passe-Partout 

De passe-partout krijgt dit jaar echter een ander tarief, omdat we dit jaar een extra dag hebben toegevoegd 

namelijk, de zaterdag. Dit betekent dat het passe-partout dit jaar geen drie maar, vier dagen geldig wordt. 

 

Dit passe-partout krijgt de volgende prijsstelling 

• €15,00 passe-partout Stad (was in 2019 €12,-) 

• €22,50 passe-partout Streek (was in 2019 €20,-) 

 

11 Kroegentocht in Cuijk 

In verband met de ‘Kuukse elfkroegetocht’ op dinsdag 25 februari, voert Arriva op de Maaslijn Noord een 

speciaal tarief voor mensen die vanuit Cuijk terug reizen naar huis. Het station wordt op verzoek van de politie 

om veiligheidsredenen gedeeltelijk afgesloten. Arriva zal tevens vanwege het feit dat het vele alcohol gebruik 

voor onveilige situaties kan zorgen, ter plaatse toegangscontrole uitvoeren en bufferzones inrichten. Reizigers 

kunnen dan geen ticket bemachtigen via de reguliere kaartautomaat. Dit wordt uitgebreid van te voren en ter 

plaatse tijdens het evenement gecommuniceerd. Voor de reizigers die onverhoopt geen vervoerbewijs hebben, 
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creëren we een noodvoorziening in de vorm van een verkooppunt op het stationsplein. Er wordt een ticket ter 

plaatse aangeboden in CT (chip) vorm (vanwege de eis dat de poortjes in Nijmegen geopend kunnen worden). 

Ongebruikte kaarten worden niet gerestitueerd. 

 

Distributie: Verkoop vindt plaats via een bemande mobiele verkoopunit ter plaatse. De reiziger betaalt het 

kaartje met de PIN. 

Verkoopprijs:  

Ritkaart traject Cuijk – Venlo of Cuijk-Nijmegen kost €5,95 (Prijs 2018 (€5,80) x afgesproken tariefwijziging 2020 

(2,27%). 

 

Wij verzoeken u vriendelijk ten aanzien van bovenstaande voorstellen een advies uit te brengen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Piet Loven 

Concessiemanager Limburg Trein 
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