BAGAGEKLUIZEN
Reductie: geen, forfaitaire prijs

VOOR WIE ?
NMBS stelt in verschillende Belgische stations* bagagekluizen ter beschikking waarin je bagage of voorwerpen kunt
deponeren.

WELKE BAGAGE MAG JE NIET IN BAGAGEKLUIZEN PLAATSEN ?
-

Gevaarlijke stoffen en voorwerpen, waaronder wapens, ontplofbare of ontvlambare stoffen en voorwerpen,
brandverwekkende, giftige, radioactieve en bijtende stoffen.

-

Levende wezens.

-

Het wordt ten stelligste afgeraden waardevolle voorwerpen in de kluizen te plaatsen (bv. geld, cheques, bank- en
kredietkaarten, sieraden, edelstenen,…)

AAN WELKE PRIJS ?
Afhankelijk van de grootte van de kluis betaal je per 24 uur een forfaitaire prijs (zie “Tarieven”).

HOE WERKT HET ?
Bij het gebruik van de kluizen betaal je huurgeld voor een periode van 24 uur. Na het verstrijken van deze periode, of
indien de kluis tijdens de huurperiode geopend werd door de klant, moet voor een nieuwe periode van 24 uur worden
betaald. De maximale periode van gebruik is 168 uren.
Bij de betaling ontvang je een ticket dat je dient te bewaren voor de heropening van de kluis (scannen). Indien je de kluis
voor meer dan 24 uur in gebruik genomen hebt, dan zal bij de afhaling van de inhoud het openstaand saldo betaald dienen
te worden alvorens je toegang krijgt tot de kluis.

AANSPRAKELIJKHEID VAN NMBS
NMBS treedt niet als bewaarnemer op. Zij stelt de kluizen slechts ter beschikking van de gebruiker, die steeds volledig en
uitsluitend verantwoordelijk blijft voor de gedeponeerde voorwerpen. NMBS is niet verantwoordelijk in geval van verlies,
diefstal of beschadiging.

WAT INDIEN JE HET BAGAGETICKET VERLIEST ?
Er zal je een forfaitaire prijs, zoals vermeld in de “Tarieven”, worden aangerekend.

WAT GEBEURT ER ALS DE VOORWERPEN NIET WORDEN AFGEHAALD ?
Voorwerpen die na 168 uur niet weggenomen zijn, worden ambtshalve naar de bagagebewaargeving overgebracht. Van
dat ogenblik af gelden voor deze voorwerpen het tarief en de voorwaarden van “bewaargeving van bagage”.
* Zie Lexicon
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Voorwerpen die niet binnen een termijn van 50 dagen worden afgehaald bij de “Bewaargeving voor bagage”, zullen
beschouwd worden als “achtergelaten” en zullen overgemaakt worden aan de onderneming waarmee NMBS een
recyclageovereenkomst heeft afgesloten (VZW Spullenhulp).

WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL ?
Voor alle geschillen is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de
rechtbank te Brussel.

* Zie Lexicon
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