
Mogen wij u een heel
voordelig abonnement 
aanbieden? 

 GRATIS  
  probeer-
kaarten

ARRIVA.NL/LUMC



Werkt u 20 uur of meer per week bij het LUMC? Dan kunt u grote korting 
krijgen op uw busabonnement. De uiteindelijke prijs hangt af van uw 
woonplaats en het aantal uur dat u per week werkt. Op ‘Mijn LUMC’  
ziet u wat het abonnement kost per jaar als u: 36 uur per week of meer 
werkt, 25-35 uur per week werkt, of 20-24 uur per week werkt. 

Reist u met meerdere bus-, tram- en/of metrovervoerders, dan kan het zijn 
dat u een landelijk (Net)abonnement krijgt aangeboden.

Een groen alternatief voor de auto

Heeft u weleens overwogen met de bus naar uw werk te gaan? Die stopt waar-

schijnlijk vlak bij uw huis, en zet u vrijwel voor de deur van het LUMC af. In de hele 

regio Duin- en Bollenstreek, Leiden, Rijnstreek en Midden-Holland rijden sinds 

december 2012 de nieuwe bussen van Arriva. Deze moderne bussen zijn uiterst 

comfortabel. En omdat ze vooral naar en in Leiden heel frequent rijden, hoeft u 

nooit lang te wachten. Eenmaal in de bus kunt u doen wat u wilt: op uw gemak de 

krant lezen of nog wat slapen. Wilt u liever werken? Ook dat kan, want er is gratis 

wifi. Als u met de bus reist, ontlast u dus niet alleen het milieu, maar ook uzelf! 



De Goede Zaakpas

Wilt u gebruikmaken van ons aanbod? 
Dan krijgt u via het LUMC gratis De 
Goede Zaakpas van Arriva. Dat is een 
OV-chipkaart compleet met uw abonne-
ment erop. Dus als u de Goede Zaakpas 
ontvangt, kunt u er direct mee reizen! 
Vier dagen vóór uw abonnement  
ingaat, kunt u de kaart ophalen bij 
het Service Punt Personeel, locatie  
C-02-260 (Leidse Plein).

Overigens kunt u op deze kaart ook 
zelf saldo laden. U kunt dan (op eigen 
kosten) ook reizen met andere ver-
voerders (bus, trein, metro en tram) in 
Nederland. Maar let op: Arriva, LUMC 
en TLS (OV-chipkaart.nl) zijn niet aan-
sprakelijk voor het saldo wanneer u de 
kaart kwijtraakt of als die kapot gaat. 
Kijk voor meer informatie over het laden 
van saldo op ov-chipkaart.nl.  

Medewerkers van het LUMC willen wij een heel aantrekkelijk abonnement 

aanbieden. Dat abonnement geeft u een jaar lang onbeperkt toegang tot  

alle stads- en streekbussen en hoogwaardige sneldiensten (Qliners en R-net) 

van Arriva in de regio Duin- en Bollenstreek, Leiden, Rijnstreek en Midden-

Holland. In de daluren én tijdens de spits. Doordeweeks én in het weekend.  

U kunt er dagelijks mee naar uw werk reizen, maar er bijvoorbeeld ook  

uitstapjes mee maken buiten werktijd.

Grote korting op  
een abonnement

Uw abonnement aanvragen?

U kunt uw abonnement heel eenvoudig 
aanvragen via arriva.nl/lumc. Houdt u uw 
personeelsnummer bij de hand. Overigens 
zal het LUMC de kosten van het abonne-
ment maandelijks op uw salaris inhouden. 
Daar heeft u dus geen omkijken naar. 
Het abonnement is een heel jaar geldig. 
Als u zich vóór de 10de van de maand 
opgeeft, gaat het abonnement de eerste 
van de volgende maand in. Bestelt u het 
abonnement na de 10de van de maand, 
dan gaat het abonnement 1 maand later 
in. Eveneens de eerste van de maand.

Het abonnement stopzetten of wijzigen?
Dat kan. Geeft u de mutatie vóór de 5e van de 

lopende reismaand door via het mutatiefor-

mulier op ‘Mijn LUMC’. Dan zijn de aanpas-

singen de volgende maand al doorgevoerd en 

worden er bij opzegging geen abonnements-

kosten meer op uw salaris ingehouden. 
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1. Ga naar 9292.nl.

2. Vul uw vertrekadres in, en het adres  

van uw bestemming.

3. Selecteer de datum waarop u wilt reizen.

4. Voer een tijd in, en vink aan of u op die 

tijd wilt vertrekken of aankomen.

5. Klik op ‘+ Meer reisopties’ en selecteer 

eventueel alleen ‘Bus’ (vink de overige 

opties uit).

6. Klik dan op ‘Plan mijn reis’.

U krijgt nu een reisadvies van deur tot deur, waarbij u alle haltes kunt zien en op een 

kaartje uw looproute kunt bekijken. Via de knoppen rechtsboven kunt u desgewenst  

uw reis nog wijzigen en de terugreis plannen. Onderaan heeft u de mogelijkheid om  

het reisadvies uit te printen, door te mailen of toe te voegen aan uw agenda. 

Zó eenvoudig plant u uw reis

Onze bussen rijden snel en frequent van uw woonplaats naar Leiden/het LUMC. Maar

waar kunt u dichtbij opstappen? En hoe laat vertrekt uw bus? U kunt uw reis eenvoudig

vooraf plannen op 9292.nl:

Zoetermeer

Leiden

25 - 02- 2014 8:20

Wilt u de bus eerst eens proberen?

Bij het Service Punt Personeel, locatie C-02-260 (Leidse Plein)  

van het LUMC kunt u twee gratis dagkaarten ophalen.  

 

Met deze probeerkaarten kunt u twee dagen lang kosteloos  

ervaren hoe het is om met de bus te reizen. Goede reis!

Wilt u een aantrekkelijk en voordelig abonnement? Vraag het aan via arriva.nl/lumc.

Probeer-
kaarten
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Alle stads- en streekbussen  
en Qliners van Arriva

ARRIVA.NL/LUMC


