
Vanaf 21 januari: ideaal voor medewerkers van 
ASML en Máxima Medisch Centrum

Makkelijk en snel van 
Eindhoven Centraal 
Station naar ASML

Nieuw!
Lijn 119: 

Eindhoven - 
ASML



Lekker snel 
op je werk

Lijn 119 rijdt 6 keer per uur. Daarnaast blijven ook lijn 319, 
lijn 18 en lijn 19 bestaan. Dus de mogelijkheden worden 
enorm uitgebreid. En betalen kan gewoon met je 
OV-chipkaart of direct met je pinpas bij de chauffeur.

Dat is fijn. Een nieuwe buslijn. Deze lijn 119 rijdt 
vanaf 21 januari vrijwel rechtsreeks van station 
Eindhoven naar het ASML-terrein. Dat betekent 
sneller en makkelijker op je werk dan ooit tevoren. 
Juist tijdens de spits!

Hoe rijdt lijn 119? 
•  vanaf 21 januari 2019
•  van 07.00 uur tot 09.00 uur 6 keer per uur
•  van 16.00 uur tot 18.30 uur 6 keer per uur
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Waarom is lijn 119 zo handig? 
•   lijn 119 is een Direct Express Service van Eindhoven CS naar 

Veldhoven de Run (ASML en Máxima Medisch Centrum)
•  minder haltes dus sneller
•  goede WiFi in de bus
•  volop USB-aansluitingen 
•  geen parkeergedoe



15 bussen per uur, instappen en rijden maar 

Met de komst van Lijn 119 vertrekt er in de spits dus meer dan 15 keer per 
uur een bus naar ASML. Je stapt in bij Station Eindhoven, gewoon wanneer 
het jou uitkomt:
• Lijn 119 (spitslijn): vertrekt iedere 10 minuten
•  Lijn 319: vertrekt iedere 15 minuten en op sommige momenten zelfs  

elke 10 minuten
• Lijn 18: vertrekt iedere 30 minuten
• Lijn 19: vertrekt iedere 30 minuten

Buslijn 319, 18 en 19 stoppen bij alle haltes op de route. Lijn 119 heeft 
minder tussenstops en brengt je dus nog sneller naar je bestemming. 
Veel reisplezier! 

Eenvoudig betalen in de bus 

Betalen in de bus is erg eenvoudig. Je gebruikt gewoon je OV-chipkaart. 
Het opladen van je saldo regel je snel bij een ticketautomaat. Stel je 
automatisch opladen in*? Dan staat er altijd voldoende saldo op je kaart. 
Je reisgegevens kun je altijd online bekijken. Handig!

Heb je (nog) geen OV-chipkaart? Dan betaal je voor een kaartje met je 
pinpas in de bus. Makkelijk en snel. 

Meer weten over de routes? 
Je reis plan je eenvoudig via www.bravo.info 

* Let op: je hebt een Persoonlijke OV-chipkaart nodig om automatisch op te laden.


