LUXEMBURG –
BILJET BEGELEIDE KLEINE HUISDIEREN
Voor het vervoer van opgesloten honden of katten of honden en katten aan de leiband
Korting:
Tarief tegen korting voor hond/kat

 1e klas
 2e klas

 heen- en terugreis

WAAR GEBRUIKEN?
Voor een traject* heen en terug vanuit een van de volgende Belgische stations* of stopplaatsen* met bestemming ‘Elk
Luxemburgs station’ en omgekeerd:
-

Gouvy, Vielsalm of Trois-Ponts via Gouvy-frontière;

-

Arlon of Messancy via Sterpenich-frontière;

-

Arlon, Aubange, Halanzy, Virton of Messancy via Athus-frontière.

 1e klas
 2e klas

 heen- en terugreis

VOOR WIE?
Voor de honden/katten aan de leiband of opgesloten, of andere opgesloten kleine huisdieren.

WAAR AANKOPEN?
Aan de automaten en loketten van de hierboven vermelde stations en bij de erkende verkopers, met vertrek uit de
hierboven vermelde stations* of stopplaatsen* naar het Groothertogdom Luxemburg en in omgekeerde richting.
Je kunt het biljet maximaal 31 dagen op voorhand aankopen.

OP WELKE DRAGER?
Papier.

HOE GEBRUIKEN?
•

Met dit biljet kan een hond of een kat aan de leiband of opgesloten of een ander opgesloten klein huisdier dezelfde
reis maken als de begeleidende reiziger volgens de voorwaarden van het vervoerbewijs van deze reiziger. Alle
gegevens (vertrek- en bestemmingsstation, traject*, klas, enkel of heen-en-terug*, reisdatum) moeten gelijk zijn aan
deze op het biljet van de begeleidende reiziger.

•

Elk ander dier dan een hond of kat aan de leiband moet worden opgesloten in een kooi, bak, mand of een ander
transportmiddel opgesloten te worden, met afmetingen die niet groter zijn dan 55 cm lang, 30 cm breed en 30 cm
hoog.

•

Als begeleider van het dier, eigenaar of niet, dien je alle voorzorgen te nemen opdat de aanwezigheid en het gedrag
van het dier geen gevaar of hinder vormt voor andere reizigers of NMBS-personeel (door hun geur, geluid of eender
welke andere wijze). Een muilband of –korf is in geval van honden niet verplicht maar wordt aanbevolen. Indien
andere reizigers en/of het treinpersoneel van oordeel zijn dat het gedrag van de hond hinderlijk is of een gevaar
vormt, kan de treinbegeleider eisen dat je je hond muilbandt of -korft. Indien nodig kan de treinbegeleider het dier de
toegang tot de trein ontzeggen of tijdens de reis jou en je dier een andere plaats toewijzen of uit de trein zetten.
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•

Blindengeleidehonden en assistentiehonden dienen geen muilband te dragen.

•

Je dier mag niet op de zitbanken, noch op de tafeltjes plaatsnemen.

•

Je kunt als begeleidende reiziger aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die door je dier aan het materieel
werd toegebracht.

HOEVEEL KOST HET?
.
•

Je betaalt het heen- en terugbiljet* tegen het ‘Tarief hond/kat aan de lijn’ uit het grensoverschrijdende gamma* van
het Groothertogdom Luxemburg voor de in aantal kilometer kortste reisweg tussen het station van vertrek en ‘Elk
Luxemburgs Station’ via het betrokken grenspunt*, en in functie van de gekozen klas.

•

De minimale tarifaire afstand* bedraagt 3 km, de maximale tarifaire afstand* is beperkt tot 150 km per enkele reis op
het Belgische net*, tot aan het grenspunt*.

EN DE TERUGBETALING?
•

Het biljet is niet terugbetaalbaar.

•

Het biljet geeft geen recht op compensatievergoeding bij treinvertragingen.

.

HOE OVERGAAN VAN 2E NAAR 1E KLAS?
•

Je hebt al een geldig biljet tegen het ‘Tarief hond/kat aan de lijn’ uit het grensoverschrijdende gamma* Luxemburg voor
2eklas.

•

Je koopt een bijkomend biljet ‘Klasverhoging*’’ voor het Biljet Luxemburg tegen het ‘Tarief hond/kat aan de lijn’ aan de
automaten of loketten van de hierboven vermelde stations*. De prijs van de klasverhoging wordt berekend op basis van
het prijsverschil tussen de 2 klassen van het Biljet Luxemburg - Begeleide Kleine Huisdieren . Deze klasverhoging*
wordt altijd uitgegeven voor het heen-en-terug traject.

MOET IK EEN SUPPLEMENT BETALEN?
Neen.

WAT LAAT MIJN BILJET TOE?
•

MAG IK MIJN REIS ONDERBREKEN?
Ja. Je mag je reis onderbreken* in om het even welk Belgisch station* of stopplaats* op je in kilometer kortste
reisweg, en dit in de richting van je bestemming.

•

MAG IK VAN BESTEMMING VERANDEREN TIJDENS MIJN REIS?
Niet toegestaan op het Belgische net*.

•

MAG IK 2 OPEENVOLGENDE VERVOERBEWIJZEN GEBRUIKEN?
Als je een ‘Luxemburg - Biljet Kleine Begeleide Huisdieren’ (al dan niet reeds in je bezit) in dezelfde trein wilt
gebruiken als vervoerbewijs volgend op je vervoerbewijs van het binnenlands verkeer dan mag het ‘Luxemburg Biljet Kleine Begeleide Huisdieren’ niet gebruikt worden. De treinbegeleider zal je een vervoerbewijs voor je huisdier
afleveren tegen internationaal tarief voor het grensoverschrijdende traject. De ‘Toeslag Boordtarief’* wordt
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automatisch verrekend in de totale prijs van het biljet.
Als je in dezelfde trein een vervoerbewijs van de binnenlandse dienst* wilt gebruiken als vervoerbewijs volgend op je
‘Luxemburg - Biljet kleine begeleide huisdieren', dan zal de treinbegeleider een internationaal vervoerbewijs afleveren
voor het volledige traject tegen het Boordtarief*, of 2 afzonderlijke biljetten als de combinatie van het internationale
biljet tegen Boordtarief* voor het grensoverschrijdende deel en het biljet voor het binnenlandse traject tegen
Boordtarief* het voordeligste blijkt.
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