YOUNG TALENT IN ACTION
 2e klas
 gratis

 heen- en terugreis

WAAR GEBRUIKEN?
Voor een traject* van om het even welk Belgisch station* of stopplaats* (grenspunten inbegrepen) naar :
✓
✓
✓
✓

Brussel-Centraal en terug;
Antwerpen-Zuid en terug;
Brugge en terug;
Namur en terug.

Het bestemmingsstation van je traject is het station dat zich het dichtst bevindt bij de plaats waar het event van “Young
Talent in Action XXL” waarvoor je ingeschreven bent, doorgaat.

VOOR WIE?
Voor een persoon, ingeschreven voor het event “Young Talent in Action XXL”.
‘Young Talent in Action XXL’ is een exclusief en gratis event waarbij jongeren tussen 16 en 27 jaar bedrijfsleiders, jonge
projectleiders en andere professionelen kunnen ontmoeten die praten over hun traject en ervaringen, waar ze gedachten
kunnen uitwisselen en waar er interactieve workshops voorzien zijn.

WAAR AANKOPEN?
Je dient je eerst in te schrijven via de website van ‘Young Talent in action XXL’ (Young Talent in Action XXL | chase your
dream bring your passion get in action). Na de inschrijving ontvang je een informatiemail met een unieke NMBS-code.
Met deze code kan vervolgens een gratis ticket (nominatief) verkregen worden via de website nmbs.be op volgende
webpagina: https://www.belgiantrain.be/nl/leisure/events/young-talent-in-action
Voorverkoop :
- voor Brussel-Centraal op 25.10.2021 : vanaf 29.09.2021;
- voor Antwerpen-Zuid op 28.10.2021 : vanaf 29.09.2021;
- voor Brugge op 09.11.2021 : vanaf 09.10.2021;
- voor Namur op 16.11.2021 : vanaf 16.10.2021.

OP WELKE DRAGER?
PDF (uitgeprint op papier of getoond op tablet/smartphone/laptop).

HOE GEBRUIKEN?
•

De heen- en terugreis dienen te worden afgelegd op dezelfde dag.
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•

Je ticket is geldig voor het traject*, de klas en de datum die erop vermeld staan, nl.
met bestemming Brussel-Centraal en terug op 25.10.2021;
met bestemming Antwerpen-Zuid en terug op 28.10.2021;
met bestemming Brugge en terug op 09.11.2021;
met bestemming Namur en terug op 16.11.2021.

•

Bij gebruik van een heen- en terugticket* dient de heenreis te worden afgelegd vóór de terugreis.

•

Je kunt naar je bestemming rijden via de in kilometer kortste reisweg of via een alternatieve reisweg*.

•

Je mag je niet van je vertrekstation* verwijderen om er later opnieuw langs te reizen, of het bestemmingsstation
voorbijrijden om er daarna opnieuw langs te reizen, zonder in het bezit te zijn van een bijkomend vervoerbewijs dat dit
(deze) heen- en terugtraject(en) dekt.

•

Je kunt reizen tot de nachtelijke* onderbreking van de treindienst.

•

Als je vertrek- of bestemmingsstation Brussels Airport - Zaventem is (zie rubriek 'Moet ik een supplement betalen?'
hieronder), dien je eveneens een apart BRUSSELS AIRPORT SUPPLEMENT* aan te kopen.

HOEVEEL KOST HET?
Je ticket is gratis en wordt steeds uitgegeven voor een heen- en terugreis* geldig in 2e klas.

EN DE TERUGBETALING?
•

Niet van toepassing. Je ticket mag niet omgeruild, doorverkocht of overgedragen worden.

•

Bij het ontbreken van een eersteklasrijtuig of bij een gedeclasseerd rijtuig wordt je ticket klasverhoging* dat volledig of
gedeeltelijk in 2e klas werd gebruikt, terugbetaald voor het prijsverschil tussen de 2 klassen van het ticket aan
Standaardtarief* of aan het Tarief 50 %* voor het werkelijk afgelegde traject. Vraag een bewijs aan de treinbegeleider
en ga binnen de 14 kalenderdagen, reisdatum inbegrepen, naar een loket.

•

Gezien je ticket gratis is, komt het niet in aanmerking voor compensatieverlening in geval van vertraging.

HOE OVERGAAN VAN 2e NAAR 1e KLAS?
•

Je bent al in het bezit van je gratis ticket, geldig in 2e klas.

•

Je koopt bijkomend een ticket klasverhoging* voor een enkele reis of een reis heen en terug (aan een automaat, aan
het loket, online op nmbs.be, via de NMBS-app of in de trein tegen Boordtarief*). De prijs wordt berekend op basis van
het prijsverschil:
-

tijdens de week: tussen de prijzen van de 2 klassen van het Standaardtarief* voor het traject dat je werkelijk
aflegt in eerste klas.

-

tijdens het weekend en op feestdagen: tussen de prijzen van de 2 klassen van het Tarief 50 %* voor het traject
dat je werkelijk aflegt in eerste klas.

De prijs van de klasverhoging* is minstens gelijk aan de minimumprijs voor een ticket in eerste klas.

MOET IK EEN SUPPLEMENT BETALEN?
•

Als je vertrek of bestemmingsstation Brussels Airport - Zaventem is, moet je naast je gratis ticket ook een BRUSSELS
AIRPORT SUPPLEMENT* aankopen. De barcode op dit supplement laat je toe de poortjes in de luchthaven te
openen. Je dient een supplement aan te kopen voor zowel de heen- als de terugreis.

•

Indien Brussels Airport - Zaventem een station is op je kortste reisweg in kilometer en je wil er een reisonderbreking*
maken, dan dien je bijkomend een BRUSSELS AIRPORT SUPPLEMENT* aan te kopen
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•

Als je het station Brussels Airport – Zaventem alleen gebruikt om een aansluiting* te nemen, hoef je het BRUSSELS
AIRPORT SUPPLEMENT* niet te betalen.

WAT LAAT MIJN TICKET TOE?
•

MAG IK MIJN REIS ONDERBREKEN?
Niet toegestaan.

•

MAG IK VAN BESTEMMING VERANDEREN TIJDENS MIJN REIS?
Niet toegestaan.

•

MAG IK 2 OPEENVOLGENDE VERVOERBEWIJZEN GEBRUIKEN?
Ja. In binnenlands verkeer kan je een ander vervoerbewijs gebruiken vóór of na je ticket. Indien een ander
vervoerbewijs gebruikt wordt vóór of na je ticket ‘Young Talent in Action’, dan worden beiden beschouwd als één enkel
vervoerbewijs en zijn de voordelen van de alternatieve reisweg* van toepassing. Toon steeds je twee vervoerbewijzen
bij controle in de trein.
Je mag echter je ticket eveneens combineren met een grensoverschrijdend of internationaal ticket.

•

GRATIS VERVOER VAN BEGELEIDE KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR ?
Voor de verplaatsingen waarop je ticket recht geeft, mag je gratis tot 4 kinderen jonger dan 12 jaar meenemen.
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