IC Nederland – Vervoer van fietsen
Deze Bijzondere Voorwaarden voor internationale treinreizen vullen de Algemene
Vervoersvoorwaarden van NMBS aan.

MAG MIJN FIETS MEE IN DE TREIN?
Tijdens uw reis met IC Nederland mag uw fiets mee onder bepaalde voorwaarden.
Omdat IC Nederland over de hogesnelheidslijn rijdt, is het aantal fietsen per trein om
veiligheidsredenen wel beperkt tot 4. Waar mogelijk wordt hierbij voorrang verleend aan
internationale reizigers.
Een plaats aan boord reserveren voor uw fiets is niet mogelijk.
Onze treinbegeleiders waken er op het perron en aan boord over dat het maximum aantal
fietsen niet wordt overschreden.
Dit maximum is niet van toepassing op plooifietsen. Die kunt u gratis meenemen als
handbagage. Raadpleeg hiervoor de Bijzondere Voorwaarden ‘IC Nederland – Handbagage’.

ONDER WELKE VOORWAARDEN MAG MIJN FIETS MEE?


Uw fiets vervoeren mag enkel buiten de spitsuren:
van maandag tot vrijdag: tussen 09u00 en 16u00 en tussen 18u30 en 06u30.
op zaterdag, zondag en feestdagen: de hele dag.
in juli en augustus: de hele dag.



U dient in het bezit te zijn van een fietsbiljet voor het vervoer van uw fiets. Een fietsbiljet
wordt steeds uitgereikt voor 2de klas, ook als u in 1ste klas reist.
Voor sommige fietsen zijn 2 fietsbiljetten vereist:
Voor een driewieler voor volwassenen;
Voor een fiets met fietskarretje voor het vervoer van kinderen.
Uw fietsbiljet is enkel geldig indien u zelf ook over een geldig vervoerbewijs beschikt
voor dezelfde reis.
Een plooifiets kunt u gratis meenemen als handbagage. Plaats uw plooifiets dan in de
hiervoor voorziene bagageruimte in uw rijtuig.



U staat zelf in voor het laden, overladen en lossen van uw fiets. Dit gebeurt op de plaats
aangeduid door onze treinbegeleiders en onder hun toezicht.



In Brussel-Centraal is het niet toegelaten om fietsen in- of uit te laden.



Plaats uw fiets in de hiervoor voorziene fietsruimte.



Laat geen bagage op uw fiets tijdens de treinreis.

