Station XXXXX
Stationsreglement

Toepassingsgebied
Dit Reglement is van toepassing in alle ruimtes van het station en zijn aanhorigheden (het stationsgebouw, de perrons, de toegangen tot de
perrons, in de sporen en de toegangswegen tot het station, de onderdoorgangen en overbruggingen, de wachtruimtes en sanitaire
voorzieningen, de auto- en tweewielerparkings).

Algemene verbodsbepalingen
De wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen somt een reeks van verplichtingen en verbodsbepalingen op, die iedereen moet
respecteren in de hoedanigheid van gebruiker van het station.
Elke inbreuk op deze verplichtingen of verbodsbepalingen brengt sancties met zich mee. In functie van de vastgestelde overtreding zal de
overtreder beboet worden met een administratieve boete gaande van 50 tot 300 Euro of gerechtelijk vervolgd worden wat kan leiden tot een
veroordeling of een gevangenisstraf.
Deze wet kan geraadpleegd worden op de internet site van het Belgisch Staatsblad:

Toegang tot de perrons
Behalve de stellingen bedoeld in artikel 14§2 van de wet op de politie van de spoorwegen van 27 april 2018, zijn de perrons van de stations in
steden en voorstadsgebieden ook toegankelijk voor culturele doeleinden (bezoek, fotografie, enz.). Om operationele of veiligheidsredenen kan
deze toegang beperkt worden en, alleen in dat geval, zijn de bepalingen van de wet dan de enige die van toepassing zijn.

Gevonden voorwerpen
Bij verlies van een voorwerp in een station, informeer de NMBS hierover zo snel mogelijk, via het loket of via het meldformulier op
www.belgiantrain.be/nl (link Klantendienst / Verloren Voorwerpen).
De NMBS houdt enerzijds registers bij van verloren, achtergelaten of niet-afgehaalde bagage en van goederen die binnengebracht werden en
anderzijds registreert zij de aanvragen van verloren voorwerpen. Op deze manier kan de NMBS u op een efficiënte manier helpen om uw
verloren voorwerp terug te vinden.

Specifieke verbodsbepalingen
Specifieke verbodsbepalingen voor dit station, indien van toepassing, bijv. voor Brussel-Centraal : Om veiligheidsredenen op de perrons is
het in dit station niet toegelaten om fietsen mee te nemen op de trein.

Incidenten en brand
Bij een incident of bij een situatie die de interventie van de hulpdiensten of de
veiligheidsdiensten vereist, wordt u verzocht om het nummer 0800 30230 of de noodnummers
100 of 112 te vormen.
In alle gevallen dienen de instructies van het spoorwegpersoneel of de veiligheidsdiensten te
worden opgevolgd.
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