KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR LUXEMBURG
Gratis vervoer of tegen korting voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Korting:
• gratis voor maximaal 4 kinderen jonger dan 12 jaar, vergezeld van een persoon van 18 jaar of
ouder in het bezit van een STANDARD TICKET LUXEMBURG.
• KIDS TICKET LUXEMBURG: korting per bijkomend kind of voor niet-begeleide kinderen
 1e klas
 2e klas

 enkele reis
 heen- en terugreis

WAAR GEBRUIKEN?
Voor een traject vanuit een van de volgende Belgische stations* of stopplaatsen* met bestemming “Luxembourg Gare” 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.

VOOR WIE?
Voor kinderen jonger dan 12 jaar.

WAAR AANKOPEN?
GRATIS
Geen ticket voor kinderen die gratis reizen wanneer ze begeleid worden door een persoon van 18 jaar of ouder met een
geldig STANDARD TICKET LUXEMBURG.
KIDS TICKET LUXEMBURG
•

Aan de loketten en automaten van alle Belgische stations* en bij de erkende verkopers, met vertrek uit de hierboven vermelde
stations* of stopplaatsen* naar “Luxembourg Gare” en in omgekeerde richting.

•

Je kunt het ticket maximaal 31 dagen op voorhand aankopen.

OP WELKE DRAGER?
GRATIS
Geen ticket voor kinderen die gratis reizen wanneer ze begeleid worden door een persoon van 18 jaar of ouder met een
geldig STANDARD TICKET LUXEMBURG.
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KIDS TICKET LUXEMBURG
Papier.

HOE GEBRUIKEN?
Het kind moet tijdens de reis in het bezit zijn van een officieel document (identiteitskaart, Isi+kaart, paspoort) dat zijn leeftijd
bewijst.
GRATIS
•

Een kind jonger dan 12 jaar reist gratis wanneer het vergezeld is van een reiziger van18 jaar of ouder met een geldig
STANDARD TICKET LUXEMBURG (een abonnement geeft het kind geen recht op gratis meerijden).

•

Per begeleidende reiziger mogen er maximaal 4 kinderen gratis meereizen.

KIDS TICKET LUXEMBURG
•

Een bijkomend of niet-begeleid kind reist met een KIDS TICKET LUXEMBURG.

•

Het KIDS TICKET LUXEMBURG is geldig voor het vermelde traject* enkel of heen en terug* via het betrokken grenspunt*
op de vermelde datum en in de vermelde klas.

•

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

•

Het kind kan naar zijn bestemming rijden via de in kilometer kortste reisweg of via een alternatieve reisweg*, maar
steeds via het betrokken grenspunt*.

•

Het kind mag niet van zijn vertrekstation* wegrijden om er daarna opnieuw langs te reizen, of het bestemmingsstation
voorbij reizen om daarna terug te keren.

•

Het kind kan reizen tot de nachtelijke* onderbreking van de treindienst.

KIND MET BEPERKTE MOBILITEIT
Het kind jonger dan 12 jaar met beperkte mobiliteit kan van de voordelen van de ‘Kaart Kosteloze Begeleider’ genieten:
✓ in tweede klas, als het gratis zonder vervoersbewijs reist, OF
✓ in eerste klas, het reist met een KIDS TICKET LUXEMBURG.

HOEVEEL KOST HET?
GRATIS
Gratis als het kind begeleid wordt door een persoon van 18 jaar of ouder die in het bezit is van een geldig STANDARD
TICKET LUXEMBURG, in 1e of 2e klas (tot 4 kinderen).
KIDS TICKET LUXEMBURG
•

Enkel ticket* : je betaalt het KIDS TICKET LUXEMBURG uit het grensoverschrijdende* voor de in kilometer kortste
reisweg tussen het station van vertrek en “Luxembourg Gare” via het betrokken grenspunt*, en in functie van de
gekozen klas. In de prijs van je ticket werd rekening gehouden met het gratis vervoer in 2e klas op het Luxemburgse
net tot “Luxembourg Gare”. In 1 klas is het forfait op het Luxemburgse net tot “Luxembourg Gare” inbegrepen in de
prijs van je ticket.

•

Heen- en terugticket*: je betaalt 2x de prijs van een enkel ticket*.

•

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*.
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EN DE TERUGBETALING?
KIDS TICKET LUXEMBURG
• Het volledig ongebruikt ticket wordt integraal terugbetaald aan een Belgisch loket:
-

tot op de dag vóór de geldigheidsdatum van het ticket wanneer dit vooraf werd gekocht;
of op de dag zelf, binnen de 30 minuten na de aankoop ervan aan een automaat of aan het loket.

• Het ticket is niet terugbetaalbaar:
- als het gekocht werd tegen afgifte van een ruilbon;
- bij verlies of diefstal.
•

Bij ontbreken van een eersteklasrijtuig of bij een gedeclasseerd rijtuig wordt het eersteklasticket dat volledig of
gedeeltelijk in 2e klas werd gebruikt, terugbetaald voor het prijsverschil tussen de 2 klassen van het KIDS TICKET
LUXEMBURG. Vraag een bewijs aan de treinbegeleider en ga binnen de 14 kalenderdagen, reisdatum inbegrepen,
naar een Belgisch loket.

HOE OVERGAAN VAN 2E NAAR 1E KLAS?
KIDS TICKET LUXEMBURG
•

Het kind is al in het bezit van een KIDS TICKET LUXEMBURG, geldig in 2 e klas.

•

Je koopt in de trein een internationaal vervoerbewijs in 1e klas met supplement “Boordtarief”*. De treinbegeleider
geeft je een formulier waarmee je een integrale terugbetaling van je 2e klas ticket kan vragen aan het loket van een
Belgisch station.

MOET IK EEN SUPPLEMENT BETALEN?
Neen.

WAT LAAT MIJN TICKET TOE?
•

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

•

MAG IK MIJN REISWEG VERANDEREN TIJDENS MIJN REIS ?
Niet toegestaan.

•

MAG IK 2 OPEENVOLGENDE VERVOERBEWIJZEN GEBRUIKEN?
Ja. Je kunt vóór of na je KIDS TICKET LUXEMBURG een ander vervoerbewijs gebruiken in België. Als er vóór of na
het KIDS TICKET LUXEMBURG een ander vervoerbewijs wordt gebruikt, dan worden deze 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.
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