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

MAG BAGAGE?
Tijdens uw reis met IC Nederland mag u voorwerpen of persoonlijke bezittingen (bv. kledij,
huislinnen, toiletartikelen, boeken, sportartikelen voor vakantiedoeleinden) gratis meenemen
als handbagage in de rijtuigen van de trein.

WELKE BAGAGE MAG?


Gemakkelijk draagbare bagage waarvan het vervoer strookt met de voorschriften van de
douane, politie of andere administratieve overheden.



Per persoon maximum 3 stukken handbagage (bv. koffers, reistassen, rugzakken) van
samen maximum 30 kg.



Voorwerpen die veel ruimte innemen (bv. ski's, muziekinstrumenten, kinderwagens)
dient u in de hiertoe voorziene ruimte te plaatsen. Deze voorwerpen dient u indien nodig
te demonteren, op te plooien of te verpakken.



In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij voor sommige treinen de handbagage per
persoon beperken wat aantal stuks en afmetingen betreft.



Wenst u uw fiets mee te nemen in de trein? Raadpleeg dan de Bijzondere Voorwaarden
‘IC Nederland – Vervoer van fietsen’.

WELKE NIET?


Surfplanken, bromfietsen en motorfietsen worden niet beschouwd als handbagage en
worden nooit vervoerd.



Volgende voorwerpen zijn verboden als handbagage (niet beperkende lijst):
-

Gevaarlijke stoffen en voorwerpen (wapens, ontplofbare of ontvlambare stoffen of
voorwerpen, bijtende, brandbare, giftige of radioactieve stoffen, walgelijke of
besmette voorwerpen…);

-

Wapens (al dan niet geladen), tenzij de houder ervan gewettigd is om ze te
dragen (bv. politie). Vuur- en schietwapens (pistolen, revolvers, replica’s...) en
puntige of scherpe voorwerpen (messen, bijlen, hakmessen, pijlen...).

Ons treinpersoneel heeft het recht om de aard van de voorwerpen die u meeneemt in de
rijtuigen na te trekken. Geeft u hiertoe niet uw toestemming of bent u afwezig, dan kan
hiervoor de tussenkomst van de politie ingeroepen worden.

HOE VERVOEREN?


Uw bagage dient voorzien te zijn van een naametiket.



Plaats uw bagage in de daartoe voorziene bagageruimte: boven (met uitzondering van
plooifietsen) of onder de zitplaats of in een gelijkaardige ruimte. De bagage mag niet
meer plaats innemen dan de voorziene ruimte.



Uw bagage mag de andere reizigers en het treinpersoneel niet hinderen, noch schade
veroorzaken (bv. aan andere reizigers, andere bagage of aan de trein) of het
spoorvervoer belemmeren.



Voor het vervoer van fietsen, rolstoelen of kinderwagens tot aan de trein bent u zelf
verantwoordelijk. U staat ook zelf in voor het laden, overladen en lossen ervan op de
plaats aangeduid door en onder toezicht van het treinbegeleidingspersoneel.



De bagage die u meeneemt tijdens uw reis staat onder uw toezicht. De vervoerder kan
in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal van uw bagage.



Het treinpersoneel heeft het recht om de aard van de voorwerpen die u in de trein
meeneemt na te gaan. Stemt u hiermee niet in of bent u afwezig, dan kan hiervoor de
tussenkomst van de politie ingeroepen worden.



Laat uw bagage nooit onbeheerd achter. Vindt u zelf een voorwerp dat onbeheerd
werd achtergelaten, meld dit dan onmiddellijk aan ons personeel.
Ons personeel mag bagage die onbeheerd werd achtergelaten onderzoeken en de
inhoud ervan controleren. Bovendien mogen onze medewerkers deze voorwerpen uit
de trein verwijderen en vernietigen indien zij of de autoriteiten dit nodig achten voor de
exploitatieveiligheid of de veiligheid van de reizigers.

WAT KOST HET?
Het vervoer van handbagage is gratis.
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