GRATIS BEGELEIDE BAGAGE
Korting: gratis 

 1e klas
 2e klas

 enkele reis
 heen- en terugreis

WAAR GEBRUIKEN?
Je begeleide bagage* wordt gratis vervoerd tussen twee Belgische stations* of stopplaatsen*, of tussen een Belgisch
station* of stopplaats* en Maastricht, Roosendaal, Aachen, Elk Luxemburgs station of Rijsel en omgekeerd.

VOOR WIE?
Voor alle reizigers met begeleide bagage*.

HOE GEBRUIKEN?
•

Je mag 3 makkelijk te transporteren stukken handbagage (zoals aktentassen, rugzakken, valiezen ...) meenemen met
een maximum van 3 stuks per reiziger en een maximaal toegestaan gewicht van 30 kg per persoon. Je houdt zelf
toezicht op je handbagage en je voorziet deze van een naamkaartje.

•

Wordt ook beschouwd als begeleide bagage en gratis vervoerd:
rolstoelen;
kinderwagens;
eenwielers, steps (elektrisch: tijdens de reis met hermetisch afgesloten batterij en buiten dienst gesteld);
plooifietsen (verplicht dichtgeplooid tijdens het vervoer) (zie ook fiche ’Fietsbiljet of ‘Fietsdagkaart’);
draagbare muziekinstrumenten;
sportartikelen;
vlaggen, vaandels en kentekens van verenigingen;
honden/katten en opgesloten kleine huisdieren (zie ook de betrokken fiches).

•

Je zet je bagage op de daartoe voorziene plaatsen (onder en boven je zitplaats, tussen de zitplaatsen of op een
gelijkaardige ruimte waar die niet meer plaats inneemt dan daartoe voorzien).

•

De begeleide bagage mag de andere reizigers of het treinpersoneel niet hinderen en mag geen schade veroorzaken
(bv. aan de andere reizigers, aan andere handbagage of aan spoorwegmaterieel) en evenmin de spoorwegexploitatie
hinderen.

•

Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor het laden, overladen, lossen, het vervoer en het toezicht op de begeleide
bagage die je meeneemt tijdens je reis. NMBS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal van
je bagage.

•

Het vervoer, het in-, over- en uitladen van kinderwagens dient, indien mogelijk, te gebeuren met de kinderwagen in
opgeplooide toestand. In alle gevallen dien je bij het in-, over- en uitladen het kind in je armen te nemen.

•

NMBS kan het aantal en de afmetingen van de gratis begeleide bagage* die de reizigers in de rijtuigen mogen
meenemen, beperken.

•

Meld gevonden voorwerpen onmiddellijk aan het NMBS-personeel. NMBS mag handbagage die onbeheerd wordt
achtergelaten en de inhoud van bagage onderzoeken. NMBS mag deze uit de trein verwijderen en vernietigen indien
zijzelf of de autoriteiten dit nodig zouden achten voor de exploitatieveiligheid of de veiligheid van de reizigers.

HOEVEEL KOST HET?
Het vervoer is gratis.

* Zie Lexicon
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