
Welkom bij Olympus  
 

 

 
Welkom bij Olympus Mobility 

 
 
Welkom bij de Olympus Mobility app, een nieuwe en makkelijke manier om je verplaatsingen te regelen. 
 
De app kan je downloaden in de Apple store en Google Play store. Zoek op ‘Olympus Mobility’ of gebruik 
onderstaande rechtstreekse links : 
 

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobility.olympus 
 

• iOS:  https://itunes.apple.com/mg/app/olympus-mobility/id1137566612?mt=8 
 

 
Je hebt een login en pincode nodig om de app te gebruiken. Je login ontvang je via e-mail, de pincode ontvang je per 
sms. Het gezinshoofd moet daarvoor je dossier in het webportaal creëren. 
 
Gelieve omwille van veiligheidsredenen je pincode te wijzigen na de eerste keer inloggen. Dit kan je doen via ‘Settings- 
Wijzig pincode’ 
 
Je login vergeten? Contacteer dan je beheerder/gezinshoofd. Hij/zij kan je logingegevens nog eens opsturen 
Je pincode kan je zelf resetten via de app. 
 
Wij stellen volgende mobiliteitsmogelijkheden ter beschikking : 
 
de trein (NMBS): standaard treintickets 
De Lijn: m-ticket  
Blue-bike fietsen 
Velo-Antwerpen stadsfietsen 
B-Parking 
MIVB: JUMP 10 
TEC: Multiflex en Next 1 Journey 
Cambio autodelen 
 
 
 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobility.olympus
https://itunes.apple.com/mg/app/olympus-mobility/id1137566612?mt=8


Welkom bij Olympus  
 

treintickets www.nmbs.be 

 
Hoe bestellen in de app? 
 

1. Klik op “mijn mobiliteit” 
2. Kies “Trein” 
3. Kies “NMBS 1ste Klas” (je verandert nadien naar tweede klasse) 
4. Kies “Kopen”  
5. Voer je vertrekpuntstation en bestemmingsstation in, kies de datum (kan ook in de toekomst zijn), of je H/T 

gaat en of je in 1ste of 2de klasse wenst te reizen. Vermeld welk type verplaatsing het is (privé, werk of woon-
werk) Als je wil kan je ook een commentaar bij het ticket plaatsen. Dit is voor eigen gebruik.  

6. Klik op “Kopen” en je krijgt een overzicht van je wensen. Bevestig je aankoop door je pincode in te brengen. 
7. Je kan deze rit opslaan bij je “Favorieten” zo hoef je de volgende keer niet alles terug inbrengen. 
8. Je ontvangt je ticket als een QR-ticket op je smartphone binnen de 2 minuten 

 
 
Het NMBS ticket is op naam en gekoppeld aan je geboortedatum. Olympus selecteert 
voor jou het voordeligste biljettype gebaseerd op je geboortedatum, aangegeven 
kortingsrechten en ingevulde gegevens omtrent oorsprong, bestemming, klas, …  
 
Het is dus belangrijk om: 

- de juiste gegevens in de app in te geven: naam, geboortedatum en 
kortingsrecht zodat je het juiste tickettype ontvangt.  
Je gegevens nakijken en verbeteren in de app doe je via het menu ‘Settings – 
Profiel’. 

- een identiteitsbewijs bij te hebben 
- je bewijs van eventuele kortingsrechten bij te hebben. Heb je je kortingsbewijs 

niet mee, vink dan het recht op korting af in de app zodat je geen ticket bestelt 
met korting. 

 
 
Je treinticket is beschikbaar in je ticketportefeuille binnen de 2 minuten. Bestel tijdig: je 
dient over een ticket te beschikken vooraleer je op de trein stapt. 
Bij controle in de trein toon je je digitaal ticket aan de treinbegeleider. 
Ook zonder internetverbinding blijft je ticket beschikbaar in de ticketportefeuille en kan je dit zonder problemen 
tonen aan de treinbegeleider. 
Platte batterij ? Het is jouw verantwoordelijkheid om het ticket te kunnen tonen bij controle, dus hou altijd nog een 
beetje batterij over. 
De algemene voorwaarden van de NMBS zijn geldig, zie http://www.belgianrail.be/nl 
 

 
 
  

http://www.belgianrail.be/nl
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m-ticket www.delijn.be 

 
1. Klik op “mijn mobiliteit” 
2. Kies “Bus, tram, metro” 
3. Kies “De Lijn” 
4. Kies “Kopen”  
5. Vermeld welk type verplaatsing het is (privé, werk of woon-werk) Als je wil kan je ook een commentaar bij 

het ticket plaatsen. Dit is voor eigen gebruik.  
6. Klik op “Kopen” en je krijgt een overzicht van je wensen. Bevestig je aankoop door je pincode in te brengen. 
7. Je ontvangt je ticket op je smartphone 

 
Na aankoop is je ticket binnen de minuut beschikbaar in de ticketportefeuille van de 
app. Dit digitaal ticket is, net zoals het sms-ticket, 60 minuten geldig op alle voertuigen 
van De Lijn (uitgezonderd de snellijnen).  
 
Je digitaal ticket is gekoppeld aan je gsm-nummer.  
 
Het is dus belangrijk om: 

- je correct gsm-nummer in te geven in de app.  
Je gsm-nummer nakijken en verbeteren in de app doe je via het menu ‘Settings 
– Profiel’. Vergeet niet je landcode in te geven. Voorbeeld van een correcte 
ingave van je gsm-nummer: +32476112233. 

 
Platte batterij ? Het is jouw verantwoordelijkheid om het ticket te kunnen tonen bij 
controle, dus hou altijd nog een beetje batterij over. 
 
De algemene voorwaarden van De Lijn zijn geldig, zie https://www.delijn.be/ 

 
 
 

 www.blue-bike.be 

 
1. Klik op “mijn mobiliteit” 
2. Kies “Fiets” 
3. Kies “Blue-bike” 
4. Kies “Kopen”  
5. Vermeld welk type verplaatsing het is (privé, werk of woon-werk) Als je wil kan 

je ook een commentaar bij het ticket plaatsen. Dit is voor eigen gebruik.  
6. Klik op “Kopen” en je krijgt een overzicht van je wensen. Bevestig je aankoop 

door je pincode in te brengen. 
7. Je ontvangt je voucher op je smartphone 

 
Met de code op de voucher kan je aan elk Blue-bike station een zogezegde locker 
openen. Eenmaal de locker geopend, geeft het systeem aan welke fiets je kan gebruiken.  
 
Blue-bike deelfietsen kun je ontlenen aan 53 Belgische treinstations en stopplaatsen van 
tram en bus. Zie het kaartje in de app voor de lokaties. Via de zoekfunctie in de Olympus 
app krijg je een overzicht van de Blue-bike uitleenpunten in de buurt van je locatie. 
 
Je elektronische voucher met vouchercode is onmiddellijk beschikbaar in je ticketportefeuille, en dit voor een 
periode van 10 dagen. 
 
Ontlenen 
Aangekomen in het station volg je de bewegwijzering naar het Blue-bike uitleenpunt of fietspunt. Info over de locatie 
vindt je ook door in de Olympus app op het desbetreffende uitleenpunt op het kaartje te klikken. 
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Aan de sleutelautomaat van Blue-bike selecteer je eerst je taal, geef je je vouchercode in via het toetsenblok en druk 
je op de OK knop. 
De sleutelautomaat zal open gaan en een rood ledlampje toont je de sleutel van een beschikbare fiets. Het nummer 
op je sleutelhanger komt overeen met het nummer op het spatbord achteraan je fiets. 
 
Je kan nu je deelfiets 24 uur gebruiken.  
 
Terugbrengen 
Na gebruik breng je je fiets en de sleutel terug naar hetzelfde uitleenpunt.  
Sluit je fiets met de ketting aan het fietsenrek. Vergeet je sleutel niet terug te brengen in de automaat. 
 
Hou de zware plastiek pen voor de scanner om de sleutellade te openen en steek je sleutel in het slot met de rode 
ledverlichting. 
 
Uitgebreide info is beschikbaar op de website van Blue-bike : www.blue-bike.be 
 
 

 
 

 www.velo-antwerpen.be 

 
1. Klik op “mijn mobiliteit” 
2. Kies “Fiets” 
3. Kies “Velo” 
4. Kies “Kopen”  
5. Vermeld welk type verplaatsing het is (privé, werk of woon-werk) Als je wil kan je ook een commentaar bij 

het ticket plaatsen. Dit is voor eigen gebruik.  
6. Klik op “Kopen” en je krijgt een overzicht van je wensen. Bevestig je aankoop door je pincode in te brengen. 
7. Je ontvangt je voucher op je smartphone 

 
Je kan je Velo deelfiets 24 uur gebruiken. Opgepast, dit is geen 24 u aan één stuk maar je 
kan telkens 30 minuten fietsen. Na maximaal 30 minuten moet de Velo terug in een 
uitleenstation geplaatst zijn. 
 
Je elektronische voucher met gebruikersid en wachtwoord is onmiddellijk beschikbaar in 
je ticketportefeuille, en dit blijft beschikbaar voor een periode van 10 dagen. 
 
Met je dagpas kan je zoveel ritjes maken als je wil, telkens voor maximum 30 minuten. 
Het principe van stedelijke deelfietsen is immers dat je deze zo snel mogelijk ter 
beschikking stelt van andere gebruikers. 
Voor ritjes boven de 30 minuten zal een toeslag aangerekend worden die snel oploopt 
met de tijd : 

30-60 min: +0,5 € 
60-90 min: +1 € 
90 min: +5 € per begonnen uur. 

 
 
Uitlenen 
De Velo voucher bevat een gebruikers-id en wachtwoord. Toets beide codes in en het slotnummer van jouw Velo 
wordt getoond op het grote scherm.  
 
Terugbrengen 
Het terugbrengen van je fiets kan in eender welk Velo-station en hoeft dus niet hetzelfde uitleenpunt te zijn.  
Plaats de fiets in een vrij slot met groen lampje, wacht tot het lampje stopt met knipperen en controleer dan of de 
fiets goed vast staat.  
Toets beide codes in en lees de boodschap op het scherm. De boodschap "De fiets werd correct teruggegeven" 
verschijnt. Je bent klaar! 

http://www.blue-bike.be/
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Let op: je blijft verantwoordelijk voor je fiets tot je hem correct terugplaatst in een Velo-station. Laat de fiets dus 
nooit onbewaakt achter.  
 
 
 
Uitgebreide info is beschikbaar op de website van Velo : https://www.velo-antwerpen.be/ 

 
 

 www.b-parking.be 

 
 
B-Parking baat parkings voor personenwagens uit aan treinstations in 30 steden in België.  
Tegen eind 2018 wordt het aantal parkings uitgebreid en zullen in 36 steden stationsparkings beschikbaar zijn.   
 
De toegang tot de parkings gebeurt via het plaatsen van je MOBIB kaart aan de slagboom. 
 
Je MOBIB kaart moet gelinkt zijn aan je Olympus profiel: 
je kan de nummers die op de MOBIB kaart geprint staan ingeven of aanpassen in de Olympus app, menu Settings – 
Mobiliteitsinstellingen. Wees zorgvuldig en controleer je input op correctheid. 
 
Met de MOBIB kaart die gelinkt is aan je profiel van de Olympus app open je de slagbomen van de parking. 
 
B-Parking baat parkings voor personenwagens uit aan treinstations in 30 steden in België.  
Tegen eind 2018 wordt het aantal parkings uitgebreid en zullen in 36 steden stationsparkings beschikbaar zijn.   
 
Binnenrijden van de parking: 
Vanuit de wagen plaats je je MOBIB kaart voor de gele gleuf van de inritzuil. Na een paar seconden zal de slagboom 
opengaan en kan je de parking binnenrijden. 
Indien de slagboom openstaat bij aankomst aan de parking, moet je toch je MOBIB kaart gebruiken. Zoniet kan je de 
parking niet verlaten. 
 
Buitenrijden van de parking: 
Vanuit de wagen plaats je je MOBIB kaart voor de gele gleuf van de uitritzuil. De slagboom gaat na een paar 
seconden open en je kan de parking verlaten.  
Je hoeft dus nooit langs de betaalautomaat te passeren of een parkeerticket te nemen: het verschuldigde bedrag 
wordt maandelijks gefactureerd aan je werkgever. 
 
Wat als er een probleem is in de parking? 
De parking staat permanent in verbinding met de centrale meldkamer. 
Om de meldkamer op te roepen, dien je op de knop met het telefoonsymbool te drukken.  Deze knop bevindt zich op 
iedere inrit- en uitritzuil, evenals op de betaalautomaten. Na enkele seconden word je in verbinding gebracht met de 
meldkamer. 
 
 
Opmerking 1: 
 
Door technische beperkingen bij B-Parking kan je een MOBIB kaart waar ooit al een product van B-Parking op stond 
of waar nu nog een geldig product op staat (beurtenkaart of B-parking abonnement) niet gebruiken in de Olympus 
app.  
B-Parking zal waarschijnlijk deze beperking oplossen tegen eind 2017.  
 
Opmerking 2: 
 
Onderstaande parkings zijn exclusief voorbehouden voor houders van een B-Parking abonnement of NMBS-
personeel en dus niet toegankelijk voor Olympus gebruikers: 
Hasselt P2 
Kortrijk P2: Conservatoriumplein 

https://www.velo-antwerpen.be/
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Luik P4 
Luik P5 
Luik P6 
Namur P3 
Namur Parking SPW 
Zottegem P1: Van Aelbrouckstraat / Stationsplein 
Zottegem P3: P3 : Broeder Maereslaan 
 
 
 

 
 www.stib-mivb.be/ 

 
1. Klik op “mijn mobiliteit” 
2. Kies “Bus, tram, metro” 
3. Kies “MIVB” 
4. Kies “Kopen”  
5. Vermeld welk type verplaatsing het is (privé, werk of woon-werk) Als je wil kan je ook een commentaar bij 

het ticket plaatsen. Dit is voor eigen gebruik.  
6. Klik op “Kopen” en je krijgt een overzicht van je wensen. Bevestig je aankoop door je pincode in te brengen. 
7. Je ontvangt een bevestiging van je bestelling op je smartphone 

 
Met de Olympus app bestel je een JUMP 10 van MIVB/STIB.  
 
JUMP 10 geeft recht op 10 ritten - Geldig in de Jump-zone, d.w.z. heel het netwerk 
van de MIVB (behalve het gedeelte Bourget-Brussels Airport).  
Met 1 riteenheid kan je gedurende 60 minuten na de ontwaarding van je 
vervoerbewijs onbeperkt overstappen.  
 
Nadat je je JUMP 10 bestelde ontvang je een confirmatie van je bestelling in de 
ticketportefeuille van de Olympus app.  
Na verwerking van je order bij MIVB ontvang je een berichtje in je inbox en moet je je 
vervoerbewijs opladen op je MOBIB kaart die gelinkt is met je Olympus profiel.  
Dit kan op verschillende manieren: 
 

• Onmiddellijk online via mivb.be (Go Easy), met een kaartlezer verbonden 
aan je pc. 

• Na 24 uur op alle GO-verkoopautomaten en valideertoestellen van de 
metro. Het volstaat je MOBIB kaart voor een toestel te houden en even te 
wachten tot je kaart gevalideerd is.  

• Na 96 uur op de valideertoestellen van bus en tram.  
 
 

Van zodra je JUMP 10 opgeladen is op je MOBIB kaart kan je je 10 rittenkaart gebruiken. 
 
Met 1 riteenheid kan je gedurende 60 minuten na de eerste validering onbeperkt overstappen op de metro’s, trams 
en bussen van het MIVB net.  
Bij elke overstap dien je je MOBIB kaart te valideren aan een valideertoestel. Je vindt dit toestel aan de ingang van 
elk metrostation, aan de toegangspoortjes en op elke bus en tram. 
Zodra het uur verstreken is, wordt het valideren beschouwd als een nieuwe reis en wordt er een rit in rekening 
gebracht. 
 
Meer info vind je in de Algemene Gids voor de reiziger beschikbaar op de website de MIVB: http://www.stib-
mivb.be/article.html?l=nl&_guid=60fc71a9-0c83-3410-4d9a-8aeb578a6027#contentBodyList0 
 

 

http://www.stib-mivb.be/article.html?l=nl&_guid=60fc71a9-0c83-3410-4d9a-8aeb578a6027#contentBodyList0
http://www.stib-mivb.be/article.html?l=nl&_guid=60fc71a9-0c83-3410-4d9a-8aeb578a6027#contentBodyList0
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 https://www.infotec.be/ 

 
1. Klik op “mijn mobiliteit” 
2. Kies “Bus, tram, metro” 
3. Kies “TEC” 
4. Kies “Kopen”  
5. Vermeld welk type verplaatsing het is (privé, werk of woon-werk) Als je wil kan je ook een commentaar bij 

het ticket plaatsen. Dit is voor eigen gebruik.  
6. Klik op “Kopen” en je krijgt een overzicht van je wensen. Bevestig je aankoop door je pincode in te brengen. 
7. Je ontvangt een bevestiging van je bestelling op je smartphone 

 
Met de Olympus app bestel je een Multiflex of en NEXT 1 Journey van TEC.  
 
Multiflex geeft recht op: 
of 12 biljetten van 60 minuten in 1 of 2 zones 
of 6 biljetten van 90 minuten op het hele netwerkt (uitgezonderd de 
Expresslijnen) 
of 4 biljetten van 90 minuten op het hele netwerk.  
(of een combinatie van bovenstaande) 
 
NEXT 1 = 1 rit van 60 minuten in 1 of 2 zones. 
 
Tijdens de geldigheidsduur van je vervoerbewijs (60 of 90 minuten) kan je 
onbeperkt overstappen. 
 
Nadat je je vervoerbewijs bestelde ontvang je een confirmatie van je bestelling in 
de ticketportefeuille van de Olympus app.  
Om je vervoerbewijs te kunnen gebruiken moet je je vervoerbewijs opladen op je MOBIB kaart die gelinkt is met je 
Olympus profiel.  
Dit kan op verschillende manieren: 
 

• Binnen de 48 u via een SELF verkoopautomaat of in een ESPACE TEC 
 
Van zodra je vervoerbewijs opgeladen is op je MOBIB kaart kan je je Multiflex of NEXT1Journey gebruiken. 
 
Let op: bij elke overstap dien je je MOBIB kaart te valideren aan een valideertoestel.  
 
 
Meer info vind je op de website de TEC: https://www.infotec.be/fr-be/aide/faq/r%C3%A8glementtec.aspx 

 
 https://www.cambio.be/ 

 

 
 
U wordt gevraagd om éénmalig uw Cambio toegang te activeren via de Olympus app. Dit kost u 5€. Hierbij zal 
u moeten bevestigen dat u over een geldig rijbewijs en een Mobibkaart beschikt. De Mobibkaart is vereist om 
de gehuurde deelwagen te kunnen openen. 
U kan de nummers die op de Mobibkaart geprint staan ingeven of aanpassen in de Olympus app, menu settings – 
mobiliteitsinstellingen. Wees zorgvuldig en controleer uw ingave op correctheid. 

 

https://www.infotec.be/fr-be/acheteruntitre/r%C3%A9seaudevente/self.aspx
https://www.infotec.be/fr-be/acheteruntitre/r%C3%A9seaudevente/espacetec.aspx
https://www.cambio.be/
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Eens de activering uitgevoerd is zal u hiervan bericht krijgen in de Olympus app. Tevens zal de Cambio organisatie u 
een mail toesturen met nuttige informatie, een link naar een instructievideo en uw gebruikersnummer en pincode 
om een deelwagen te kunnen reserveren. U bent lid van Cambio regio Brussel en zal dan ook deze regio moeten 
aanduiden bij eerste registratie in de Cambio app of bij inloggen op de Cambio website. 
 
De reservering van een Cambio wagen zelf kan jammer genoeg nog niet direct via de Olympus app, wij verwijzen in 
onze app naar de reserveringsmogelijkheden van Cambio : de Cambio app, de Cambio 
website of het Cambio call center. 
  
Meer info vind je op de website cambio : https://www.cambio.be 

 


