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FAQ - ‘Olympus App’ 
 
 

Categorie = Deelname en aanmelding 
 
Wie komt in aanmerking om de Olympus App te testen? 
Om de Olympus App te gebruiken, heb je een smartphone nodig (Apple/iOs of Androïd) met mobiel 
internet. Je bent persoonlijk gecontacteerd geweest en je bent uitgenodigd om te participeren aan 
het pilootproject. Ben je niet gecontacteerd geweest en je wenst de app mee uit te testen, neem dan 
contact op met info@taxistop.be. Wij vragen dat je minstens af en toe gebruik maakt, of wil gaan 
maken, van het openbaar vervoer (trein, tram, bus), van deelfietsen (vb. Velo of Blue-bike) of een B-
parking. 
 
Wat wordt er van mij verwacht? 
Wij vragen jouw hulp om de Olympus App op punt te stellen. Door deel te nemen aan de test, 
engageer je jezelf om af en toe een online vragenlijst te beantwoorden over het gebruik van de app. 
Bij je inschrijving kun je tevens aangeven of je ons intensiever wil helpen, bijvoorbeeld door je 
ervaringen online te delen in een besloten testpanel. 
 
Kan ik mijn gezinsleden laten deelnemen? 
Uiteraard. Om de app onderweg te kunnen gebruiken en opdat de app de juiste tickets kan 
voorstellen in functie van de leeftijd van de gebruiker, moet elke gebruiker wel: 

- een smartphone hebben met mobiel internet 

- de Olympus-app installeren 

- als gebruiker aangemeld zijn  

Zodra je gezinsprofiel is geactiveerd, kun je alle gezinsleden die je wenst, toevoegen als gebruiker van 
de Olympus App. Dat kan je partner zijn, of je kinderen. Eventueel zelfs de poetsvrouw of  
-man. Kortom, iedereen voor wie jij de vervoerskosten centraal wil betalen. Je voegt leden toe in het 
webportaal waar enkel het ‘gezinshoofd’ toegang toe heeft en niet in de Olympus App zelf. 
PS: vergeet daarbij niet jezelf te registreren als gebruiker.  
 
Ik ben alleenstaande. Kan ik ook deelnemen? 
Dat kan zeker. Elk type gezin is welkom. 
 
Hoe kan ik mij aanmelden? 
In de uitnodigingsmail die je hebt ontvangen, staat een link naar een korte vragenlijst in. Klik na de 
laatste vraag op de button ‘Profiel aanmaken’. Je komt dan terecht in het aanmeldingsscherm voor 
de Olympus App. Vul dit volledig in, lees en aanvaard de algemene voorwaarden en klik op 
‘Volgende’. Je ontvangt een verificatiecode via SMS die je moet ingeven in stap 2 van je aanmelding. 
Zodra je aanvraag verwerkt is, ontvang je een e-mail met je login en een SMS-bericht met je 
paswoord voor je persoonlijk gezinsprofiel. 
Let op: bij aanvang van de test kan het tot 2 weken duren voor je je login en paswoord ontvangt. 
 
 

  

mailto:info@taxistop.be


 Pagina 2 
 

Categorie = Gezinsprofiel en gebruikers 
 
Wat kan ik configureren in mijn gezinsprofiel? 
Zodra je toegang hebt tot je gezinsprofiel, kun je: 

- uit het totale aanbod de vervoersmiddelen selecteren die toegelaten zijn binnen je gezin 

- je gezinsleden en jezelf aanmaken als gebruikers 

- voor elke gebruiker apart de uitgavelimiet (het budget) per maand bepalen 

Je kan op elk moment nieuwe gebruikers toevoegen of bestaande gebruikers tijdelijk of definitief op 
non-actief zetten. 
 
Hoe kan ik gebruikers activeren? 
Het activeren van gebruikers gaat automatisch. Zodra jij een gebruiker hebt aangemaakt in je 
gezinsprofiel, krijgt hij/zij automatisch een e-mail met een download-link voor de app en een login-
naam die jij zelf kiest. Het paswoord is een pincode (5 cijfers) en volgt via SMS. De gebruiker kan de 
pincode aanpassen via de instellingen in de app. 
 
Wat als één van de gebruikers zijn pincode vergeet? 
Via je gezinsprofiel kun je een nieuwe pincode aanmaken en verzenden naar de gebruiker. 
 
 

Categorie:  de Olympus App gebruiken 
 
Welke vervoersopties zijn er beschikbaar? 
Via de Olympus App kan je momenteel: 

- Een treinticket kopen van de NMBS 

- Een bus-, tram- of metroticket bestellen van De Lijn (Vlaanderen) 

- Een 10-rittenkaart Jump10 bestellen voor bus, tram of metro van de MIVB/STIB (Brussel)* 

- Een 10-rittenkaart of Next ticket bestellen voor bus of tram van de TEC (Wallonië)* 

- Een Velo huren in Antwerpen 

- Een Blue-Bike huren (aan de meeste stations en op andere plaatsen) 

- Voordelig parkeren in de B-parkings aan de treinstations* 

* voor deze opties heb je een Mobib-kaart nodig 

 

Hoe kan ik tickets bestellen 
1. Klik op ‘Mijn mobiliteit’ in het hoofdmenu van de app 

2. Kies je vervoersoptie, bijvoorbeeld Bus, tram, metro 

3. Kies je aanbieder, bijvoorbeeld De Lijn 

4. Geef aan of je het ticket privé of voor het werk of voor woon-werk koopt 

5. Klik op Kopen 

6. Vul je 5-cijferige pincode in 

Kies je voor een treinticket, dan moet je bovendien je traject ingeven en berekent de app het meest 
gunstige ticket. 
 

Hoe berekent de app de ‘meest voordelige prijs’? 
Bij de activatie van je app, vragen wij jou om je leeftijd in te vullen + desgevallend aan te duiden of je 
lid bent van de Gezinsbond. Neem je vervolgens de trein, dan berekent het systeem automatisch de 
beste prijs voor een individuele rit, volgens je leeftijd en kortingsrecht, maar ook volgens de afstand. 
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Ben je jonger dan 26 jaar, dan krijg je automatisch een GoPass 1, behalve als je slechts een korte rit 
maakt en een standaard ticket voordeliger is. Ben je lid van de Gezinsbond, dan krijg je automatisch 
je korting.  
  
Volgende NMBS-biljetten worden momenteel niet ondersteund door de app: 

• Seniorenbiljet 

• Weekendbiljet 

• Groepsreizen 

• Huisdierbiljet 

• Fietsbiljetten (niet vereist voor compacte vouwfietsen) 

  
Let op: de app berekent steeds de beste prijs voor een individueel ticket. Een abonnement blijft vaak 
goedkoper. 
  
Waar zie ik mijn tickets? 
De tickets en vouchers worden bewaard in de app, zodat je ze niet kan verliezen (tenzij je je smartphone 

vergeet of verliest, natuurlijk). Om je tickets te bekijken, klik op ‘Tickets’ in het menu onderaan op het 

hoofdscherm van de app. 

Hoe lang worden tickets bewaard op mijn smartphone? 
Je tickets worden bewaard zolang ze geldig zijn. Bijvoorbeeld: 

Treinticket: 24 uur 

Ticket De Lijn: 60 minuten 

Voucher Blue-Bike of Velo: 10 dagen 

Hoe betaal ik voor mijn tickets? 
Om tickets te bestellen via de app, heb je geen aparte account nodig voor de verschillende 
aanbieders, noch een betaalkaart. Bestellen doe je eenvoudig en veilig met je pincode. 
Je ontvangt een bevestiging van je bestelling in de app en kort nadien zijn de tickets en vouchers 
beschikbaar. Aan het begin van de nieuwe maand ontvang je een factuur met al je aankopen van de 
voorbije maand.  
 
Kan ik tickets bestellen voor gezinsleden die geen smartphone hebben? 
Dat kan zeker. Het is mogelijk om als gebruiker verschillende tickets te bestellen met dezelfde 
account. Bij het gebruik van die tickets moet het gezinslid wel bij jou aanwezig zijn. Het ticket staat 
immers op jouw smartphone. Hou er echter wel rekening mee dat de prijs berekend wordt in functie 
van het profiel van de gebruiker.  
 
 

Categorie: Kostprijs 
 
Hoeveel kost het om de Olympus App te gebruiken? 
Tijdens de testperiode kun je kosteloos gebruik maken van de Olympus App app. 
Je betaalt uiteraard wel de aangekochte vervoersopties (trein-, tram- en bustickets, huur van 
deelfiets, gebruik van de B-parkings) 
 
Hoe en wanneer betaal ik voor de gebruikte tickets? 
Je ontvangt één maal per maand een factuur met een overzicht van de gekochte tickets en vouchers 
voor je hele gezin. De factuur bevat een overzicht per vervoerstype (NMBS, De Lijn, Velo, …). 
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Waar kan ik zien wie van mijn gezin welke vervoersmiddelen heeft gekocht? 
Via je gezinsprofiel kun je gedetailleerde rapporten opvragen, per gezinslid en per vervoerstype, 
waarin je het tijdstip van aankoop, de kostprijs,… kan terugvinden. 
 
Welke voordelen geniet ik via de Olympus App? 
Je betaalt de standaardprijs voor je tickets en vouchers (behalve bij de MIVB). Je voordelen zijn de 
volgende: 
 

Aanbieder Prijs Jouw voordeel Transactiekost 

NMBS 
Officieel tarief NMBS 

 
Beste prijsberekening volgens 

afstand, leeftijd en kortingsrecht  
0 

De Lijn M-ticket De lijn 
Goedkoopste De Lijn ticket 

Geen sms kosten of beperkingen 
0 

Blue-bike Dagticket Geen abonnement vereist 0 

Velo Dagticket Geen abonnement vereist 0 

Parkeren aan 
stations*  

Officiële tarieven 
B-parkings NMBS 

Voordeeltarief treinreizigers 0 

TEC* Multiflex of Next  Tarief multi-ritten kaart  0 

MIVB* 10 ritten kaart Tarief multi-ritten kaart  2% 

 
 

Categorie: Budgetbeheer 
 
Kan ik instellen hoeveel elke gebruiker maximaal mag besteden per maand? 
Ja, dat kan. Bij het aanmaken van een gebruiker via je profiel, kun je de maandelijkse uitgavelimiet 
instellen. Die kan verschillend zijn per gebruiker. Je kan het maandbudget op elk moment aanpassen. 
 
Wat gebeurt er als het maandbudget van een gebruiker opgebruikt is? 
De gebruiker kan in dat geval geen aankopen meer doen via de app. De beheerder van het 
gezinsprofiel kan de gebruikslimiet op elk moment aanpassen, zodat de gebruiker opnieuw tickets 
kan bestellen. De gebruiker ontvangt een waarschuwing wanneer het budget bijna opgebruikt is. 
 

Categorie: De Mobib-kaart 
 
Waarom heb ik voor sommige vervoersopties een Mobib-kaart nodig? 
In Brussel heb je een Mobib-kaart nodig om gebruik te kunnen maken van de metro, tram en bus. De 
10-ritten kaart Jump10 die je bestelt via de Olympus-app, is beschikbaar na maximum 24 uur en dien 
je zelf manueel op te laden op de Mobib-kaart die gelinkt is aan je app. Dat kan via een ticket-
automaat van de MIVB, via de MIVB-website (met behulp van een kaartlezer) of aan de automaat in 
de metro/tram/bus (na 96 uur). 
 
Je hebt de mobib-kaart ook nodig om: 

- De slagboom van de B-parkings te openen bij binnen- en buitenrijden. De gebruikte parkeertijd wordt 

automatisch verrekend 

- Een 10-ritten kaart op te laden van de TEC (bussen in Wallonië). Net zoals bij de MIVB dien je je 

rittenkaart op te laden op de Mobib-kaart. Dit kan via SELF, E-SHOP/E-SHOP mobile of in de Espaces 

TEC/ mobi-ESPACE TEC. 
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Help, ik heb geen Mobib-kaart 
Heb je al een trein-of busabonnement, dan heb je wellicht al een Mobib-kaart op je naam. Je kan die 
koppelen aan je Olympus app, via de settings. 

  
 
Heb je nog geen Mobib-kaart, dan kun je een niet-gepersonaliseerde ‘Basic Mobib-kaart’ bestellen 
via de app. Ga naar ‘Mijn mobiliteit’, kies ‘Bus, tram, metro’ en ‘Mobib-kaart’. De Mobib-kaart kost 
normaal € 9,95, maar als testgebruiker krijg je ze gratis. 

 
 
 

Categorie: Als het fout gaat 
 
Er gaat iets fout in de app. Waar kan ik dat melden? 
Als de app zelf nog werkt, kun je gebruik maken van de Feedback-functie in de app. Kies daarvoor 
‘Inbox’ in het menu onderaan je thuisscherm en vervolgens ‘Feedback’. 
 
Ik heb een acuut probleem. Kan ik iemand spreken? 
Je kan terecht bij onze helpdesk, via het nummer: 0492 58 02 24 
 
De internet-verbinding valt weg onderweg. Wat nu? 
Het kan gebeuren dat de internetverbinding onderweg niet stabiel is. Dat valt al eens voor tijdens 
een treinrit, bijvoorbeeld. De app gaat dit mogelijk aangeven met een foutmelding bovenaan het 
scherm. Die kun je wegklikken en in de meeste gevallen kun je de app gewoon verder blijven 
gebruiken. De vervoersbewijzen die al in de app beschikbaar zijn, blijven sowieso behouden en kun je 
op elk moment aan de controleur tonen. 
 
Ik wil een ticket bestellen, maar er is geen internet-verbinding? 
Dat is jammer, maar dan kun je helaas geen ticket bestellen. Soms helpt het om even te wachten of 
op een andere plek te gaan staan. Blijft de connectie niet beschikbaar, dan raden wij jou aan je ticket 
te bestellen op de conventionele manier (via een ticket-automaat of aan het loket). 
 
Wat gebeurt er als de batterij van mijn smartphone leeg is? 
Valt je smartphone uit nadat je een M-ticket van De Lijn bestelde, dan is er geen probleem: de 
controleur kan via jouw GSM-nummer nagaan of je een geldig ticket hebt. 
Gebeurt het op de trein, dan heb je wel een probleem, want je moet op elk moment een geldig 
vervoersbewijs kunnen tonen. Hou dus de batterij van je smartphone goed in het oog. 
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Tip: wist je dat je in verschillende treinstellen tegenwoordig een stopcontact kan vinden, waar je je 
smartphone kan opladen? Heb je een laptop bij de hand, dan kun je die eveneens gebruiken om je 
smartphone op laden via de USB-aansluiting. 
 
 

Categorie: Algemeen 
 
Om de Olympus App te gebruiken, moet ik de Olympus-app downloaden. Hoe zit dat precies? 
De Olympus-app en het achterliggende platform wordt oa. ook gebruikt door leasewagen-rijders. Op 
het scherm van je smartphone zal je ook steeds het M-icoon van Olympus moeten aanklikken om de 
app te gebruiken. Zodra je je login en passwoord hebt ingegeven, herkent de app jou echter als 
Olympus App gebruiker en verandert de app van inhoud en van kleuren. 
 
Wat betekenen de getallen naast de blaadjes op het bestelscherm van een vervoersoptie? 
Bij aankoop van een vervoersoptie, spaar je punten. Die punten worden momenteel nog niet 
gebruikt. Als daar verandering in komt, brengen wij jou op de hoogte. 
 
 
 
 
 
 
 

 


