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PERSBERICHT 

FlixBus maakt een succesvolle zomerstart: Meer dan 850.000 Benelux 
reizigers sinds april 
 

++ Bussen populairder dan ooit: 50% meer reizigers dan april t/m juni 2016. 

++ Tientallen extra bussen tijdens Pasen, Hemelvaart, Koningsdag, Bevrijdingsdag, etc. 

++ Vanaf juli: van Nederland naar het Ruhrgebied en van België vaker naar Frankrijk 

++ Jesper Vis, FlixBus MD Benelux: „In 2017 zal FlixBus Benelux winstgevend zijn.” 

Amsterdam, 29 juni 2017 – FlixBus start met succes zijn zomerseizoen. Sinds april zijn 850.000 

passagiers via de Benelux gereisd. Dat is ruim 50% meer dan in de zelfde periode vorig jaar. 

Tijdens feestdagen werden in verband met de grote vraag tientallen extra bussen evenals 

dubbeldekkers in plaats van enkeldekkers ingezet. Ook nieuwe verbindingen naar Zuid-

Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en CEE zijn nu al regelmatig volgeboekt. Sinds juni zit een deel 

van het FlixBus Team direct in Amsterdam en bestuurt vanuit daar de Benelux markt.  

Grotere vraag: Extra bussen vullen de reguliere dienstregeling aan 

Tijdens Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Pinksteren en Hemelvaart werden vanwege de 

enorme vraag tientallen extra bussen of dubbel- in plaats van enkeldekkers ingezet. Vooral op 

de routes Amsterdam - Brussel (normale dienstregeling 16x/dag) of Brussel – Parijs maar ook 

op de route Amsterdam – Zürich (onder meer via Luxemburg, Luik en Strasbourg) was de vraag 

naar zitplaatsen groot. Toekomstig zullen op deze routes ook de reguliere frequenties worden 

verhoogd. 

Jesper Vis, FlixBus Managing Director Benelux: „Ten tijden van grote vraag hebben we door 

onze samenwerking met regionale buspartners de mogelijkheid om flexibel dubbeldekkers in 

plaats van enkeldekkers en extra bussen in te zetten. Op die manier kunnen we voor iedereen 

die op een traject wil reizen een FlixBus rit mogelijk maken.” 
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Vanaf juli dagelijks vaker en naar nieuwe bestemmingen in Duitsland en Frankrijk 

Op 6 juli starten nieuwe verbindingen vanaf Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam via 

het Ruhrgebied naar Frankfurt. Ook vanaf België starten er nieuwe routes in juli: Vanaf Brussel 

of Brugge gaat het nu ook rechtstreeks naar Parijs, Noord-Frankrijk en naar de Bretagne. De 

kort geleden gelanceerde lijnen vanaf de Benelux naar Zuid-Duitsland, Frankrijk, Italië, 

Oostenrijk en CEE zijn al zeer succesvol gebleken. Vooral Nederlands en Belgisch Limburg 

profiteert voor de eerste keer van een goede aansluiting aan de buurlanden. 

Jesper Vis: “Door onze online- en klantgerichte aanpak – b.v. de app met actuele route info’s of 

wifi in de bussen - hebben we een voormalig stoffig product weer hip gemaakt. Dat werpt nu zijn 

vruchten af: In 2017 zal FlixBus Benelux voor het eerst winstgevend zijn. Ook volgend jaar 

zullen we verder uitbreiden.” 

 

Afbeeldingen vrij beschikbaar voor de pers. Meer in de FlixBus newsroom. 

             

Download “FlixBus Green mobility”                Download “FlixBus Europe” 

Over ons 

FlixBus is  een jonge Europese mobiliteitsaanbieder voor lange afstanden. Sinds 2013 biedt het bedrijf een comfortabel 

en groen alternatief om tegen elk budget te reizen. Dankzij slimme netwerkplanning en een state-of-the-art backend 

systeem, exploiteert FlixBus het grootste busnetwerk van Europa met 200.000 dagelijkse verbindingen naar 1200 

bestemmingen in 22 landen.  

Opgericht en gestart in Duitsland, heeft de startup ervaring en kwaliteit ontwikkeld door nauwe samenwerking met het 

regionale MKB. Vanuit kantoren in Berlijn, München, Parijs, Zagreb en Milaan, zorgt het FlixTeam voor netwerkplanning, 

klantenservice, kwaliteitsmanagement, marketing & sales en bedrijfs- en technologieontwikkeling. Regionale 

buspartners – vaak familiebedrijfven met tientallen jaren ervaring en geschiedenis – zijn verantwoordelijk voor de 

dagelijkse exploitatie van de routes en de groene busvloot, met het oog op het hoogste comfort en de hoogste 

veiligheidseisen. Vandaar dat innovatie, ondernemersgeest en een krachtig internationaal mobiliteitsmerk samen gaan 

met de ervaring en kwaliteit van het traditionele MKB. Door middel van dit internationaal unieke bedrijfsmodel hebben 

de groene FlixBussen miljoenen klanten door heel Europa vervoerd en duizenden nieuwe banen in de sector gecreëerd.  

https://www.flixbus.nl/over-ons  
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https://www.flixbus.nl/download/file/fid/43101
https://www.flixbus.nl/download/file/fid/42963
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