nmbs

NMBS voor bedrijven
Mobiliteitsoplossingen voor werkgevers en werknemers tegen
een interessante prijs.

• Business e-ticketing
Online vervoersbewijzen kopen op factuur, waar en
wanneer u wilt.

• Derdebetalerovereenkomst
Duurzaam woon-werkverkeer stimuleren door uw
werknemers een (gratis) treinabonnement aan te bieden.

• Railease
Een flexibele en voordelige combinatie van bedrijfswagen
en trein.

Business e-ticketing
Wat? Online vervoersbewijzen kopen op factuur, waar en wanneer u wilt.
Voor wie? Occasionele treinreizigers: werknemers, klanten, bezoekers…
Kostprijs? U betaalt énkel voor de vervoersbewijzen die u aankoopt. Het afsluiten van een contract en
het gebruik van ons Business Portal is gratis. Er is géén minimum te bestellen tickets vereist.

Voordelen voor uw bedrijf?
• 24/7 tickets op naam kopen via ons Business Portal
• Breed aanbod aan vervoersbewijzen en keuze uit 3 contracttypes (zie hieronder)
• Controle over aankopen via gedetailleerde rapporten

Voordelen voor uw werknemers?
• Tickets worden onmiddellijk bezorgd, de reiziger kan meteen instappen
• Papierloos reizen is mogelijk via e-ID of smartphone
• Voordeligere tarieven voor de (betalende) NMBS-parkings aan de stations

Contracttypes

Vervoersbewijzen

1. Business

Standard Ticket, Brussels Airport Supplement (van/naar)

2. Business Plus

Tickets Business aangevuld met Weekend Ticket,
Ticket to/from Charleroi Airport

3. Leisure

Tickets Business Plus aangevuld met Senior Ticket,
Grote Gezinnen, Verhoogde tegemoetkoming,
Youth Ticket

Vraag direct een Business E-ticketing contract aan

Derdebetalerovereenkomst
Wat? Duurzaam woon-werkverkeer stimuleren door uw werknemers een (gratis) treinabonnement aan te
bieden.
Voor wie? Werknemers die regelmatig met de trein naar kantoor komen, eventueel in combinatie met TEC,
De Lijn en/of MIVB.

Kostprijs? U betaalt de verplichte werkgeversbijdrage voor abonnementen. Deze is afhankelijk van de
afstand van een speci iek traject (gemiddeld 70%). U bent uiteraard vrij om uw werkgeversbijdrage op te
trekken.
Gratis woon-werkverkeer? Medewerkers van werkgevers uit de private sector die hun werkgeversbijdrage
optrekken naar 80 % van de abonnementsprijs reizen volledig gratis in tweede klas, dankzij de
overheidstussenkomst van 20 %. Dezelfde 80/20-regeling geldt ook voor gecombineerde treinabonnementen
met MIVB, maar niet voor combinaties met De Lijn en TEC.

Voordelen voor uw bedrijf?
• Bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde mobiliteit, wat uw aantrekkelijkheid als werkgever
vergroot
• Hogere productiviteit van uw werknemers door minder tijdverlies in files en de mogelijkheid om te
werken onderweg
• Gemakkelijk beheer van abonnementen via de Business Portal
• Gedetailleerde rapportering rond aangekochte abonnementen, geschikt voor fiscale doeleinden

Voordelen voor uw werknemers?
• Een abonnementsformule in functie van zijn/haar reisbehoeftes
• Gemakkelijk zelf het abonnement verlengen: online, aan de automaat of aan het loket
• Vrijgesteld van belastingen én rsz als de werknemer bij de belastingaangifte opteert voor de forfaitaire
aftrek van de beroepskosten
• Voordeligere tarieven voor de (betalende) NMBS-parkings aan de stations (een parkingsupplement kan
ook door de werkgever worden aangeboden)

Abonnementsformules binnen een derdebetalerovereenkomst
City Pass Antwerpen
City Pass Gent
City Pass Charleroi
City Pass Luik

Vraag direct een Derdebetalerovereenkomst aan

Railease
Wat? Een flexibele en voordelige combinatie van bedrijfswagen en trein.
Voor wie? Bezitters van een bedrijfswagen die af en toe de trein nemen.
Kostprijs? Vanaf € 16,90 per reisdag (één dag onbeperkt reizen op het volledige NMBS-net incl. Brussels
Airport-Zaventem). Formules van 20, 40 of 60 reisdagen met validatiestrookjes die één jaar geldig zijn.

Railease *

Supplement

20 reisdagen
2e klas:

+ net De Lijn

+ net MIVB

€ 338,00
€ 64,00

1e klas:

+ net TEC

€ 66,00

€ 59,00

€ 517,00

Voordelen voor uw bedrijf?
• Combineerbaar met TEC, De Lijn, MIVB en B-parking (mits een meerprijs)
• Besparing op leasing-, brandstof-, parking- en verzekeringskosten
• Hogere productiviteit van uw werknemers door minder tijdverlies in files en de mogelijkheid om te
werken onderweg.
• De validatiestrookjes kunnen worden uitgewisseld tussen werknemers met een moederkaart

Voordelen voor uw werknemer?
• Combinatie van de vrijheid van de bedrijfswagen met het comfort van de trein
• De trein gebruiken wanneer het uitkomt
• Géén onkostennota meer
• Voordeligere tarieven voor de (betalende) NMBS-parkings aan de stations

Vraag direct een Railease contract aan

(*) De prijzen van de vervoersbewijzen zijn incl. btw en deze zijn geldig tot en met 31.01.2021.

Diensten
Als bedrijfsklant van NMBS, zijn de volgende diensten voor u beschikbaar:
•

Business Center:
Voor al uw administratieve en technische vragen. Eveneens uw aanspreekpunt voor het afsluiten van een
contract.
Bereikbaar op werkdagen van 9u-17u:
Per telefoon: 02 528 25 28
Via het webformulier
Per e-mail: business@nmbs.be

•

Business Portal:
Eén tool voor het beheer van al uw contracten en al uw aankopen. Ook voor (fiscale) rapportering.
Bovendien kunt u via uw Business Portal nieuwe contracten aanvragen.

•

Facturatie:
Eén maandelijkse factuur per post of per e-mail + betaling 30 dagen na factuurdatum. De BTW van 6 %
kan worden gerecupereerd en NMBS-facturen zijn 100 % fiscaal aftrekbaar.

Meer info over onze mobiliteitsoplossingen voor werkgevers en werknemers

