Aanvraagformulier voor toegang tot de 2017	
  
diensten in de stations	
  
Identificatiefiche
Naam van de spoorwegonderneming
Gegevens van de aanvrager
(identiteit, adres, e-mail, vast/mobiel telefoonnummer)
Gegevens van de contactpersoon voor bijkomende
inlichtingen (indien verschillend van de aanvrager)
Gedetailleerde beschrijving van de aanvraag voor de basisdienst
Aanvraagtype:
Toegangsaanvraag
Aanpassing van de toegangsaanvraag Ref. .............. (Voorbeeld: frequentie / stations)
Definitieve bestelling
Aanvraag om het station van .................................. te bezoeken
[Aankruisen wat van toepassing is]
Aanvraagdatum:
Kenmerk van de aanvraag: [In te vullen door NMBS]
Lijst van de te bedienen stations conform bijlage 1 van
de algemene toegangsvoorwaarden:
Uurregeling van de treinen (dag/uur van aankomst en
vertrek – dagelijkse frequentie – vertrekstation en
aankomststation:
Gewenste begin- en einddatum:
•

•
•
•

De gegevens die nodig zijn om de reizigers te
informeren
o Capaciteit van de trein
o Samenstelling (enkelvoudige eenheid /
meervoudige eenheid / aantal rijtuigen /
lengte van de trein / samenstelling &
richting)
Specifieke exploitatiekenmerken (bevoorrading,
bagagedienst enz.)
Lijst van mogelijke onderaannemers en uitgevoerde
activiteiten;
Diensten die een impact hebben op de
stationsexploitatie (specifiek onthaal enz.).
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Diensten bovenop de basisdienst
Andere gevraagde diensten:
Ruimtes voor ticketverkoop en/of automaten
Ruimtes voor Business Lounge
Basisdistributie van vervoerbewijzen
Veiligheid - Specifieke dienst
Prestaties Kanaaltunnel (enkel voor bediening naar Londen)
Andere (vrij onderhandelde diensten)
[Aankruisen wat van toepassing is]
Voor deze diensten zullen de partijen een overeenkomst sluiten
Beschrijving van de andere gevraagde
diensten
(bij dit document te voegen, bovenop alle andere
elementen ter vervollediging van de aanvraag)
Voorafgaande voorwaarden voor het onderzoeken van de aanvraag (en de toegang tot
de diensten in de stations)
De spoorwegonderneming voegt een kopie toe van:
het betalingsbewijs van de dossierkosten
haar vergunning van spoorwegonderneming;
haar veiligheidscertificaat, dat geldig is gedurende de periode waarop de aanvraag
betrekking heeft;
de dekking van haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de zin van artikel 13 van de
Spoorcodex
haar rijpadaanvraag bij de IB
haar toelating om de Kanaaltunnel te gebruiken (enkel in het geval van prestaties
'Kanaaltunnel'
technisch dossier van de gevraagde diensten
[Aankruisen wat van toepassing is]

Gegevens voor de verzending van de aanvraag
De aanvraag moet verstuurd worden naar:
Gerd Sels
NMBS
B-SE Strategy & Economic analysis
Frankrijkstraat 56-58
BE - 1060 BRUSSEL
10-01 B-SE
•

(:
E-mail:

+32 2 525 33 98
mailto:servicing@b-rail.be

Binnen de vier (4) werkdagen na ontvangst van de aanvraag wordt er een
ontvangstmelding verstuurd.
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•

•

•

Mochten er details ontbreken, neemt NMBS contact op met de persoon die de SO
aangeduid heeft. Bijkomende informatie moet dan worden overgemaakt binnen een
termijn van vijf (5) werkdagen.
NMBS verbindt zich ertoe een antwoord te geven ten laatste binnen de drie (3) maand
voor een complexe aanvraag (een (1) maand in geval van eenvoudige aanvragen) na
ontvangst van de volledige aanvraag.
Zodra de SO de bevestiging heeft ontvangen van Infrabel met betrekking tot de
aangevraagde verkeerspaden moet de SO de NMBS een definitieve bestelling sturen
(dit mag een bevestiging zijn van de oorspronkelijke aanvraag).

Opgemaakt te …………………………………, op …. /…./……….

Handtekening van de SO
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