IC Nederland – Honden en kleine huisdieren
Deze Bijzondere Voorwaarden voor internationale treinreizen vullen de Algemene
Vervoersvoorwaarden van NMBS aan.

WELKE DIEREN MOGEN MEE?
Volgende dieren mogen meereizen aan boord van IC Nederland:


Honden aan de leiband en gemuilkorfd;



Honden en andere huisdieren in een kooi, mand of transport box met als maximum
afmetingen 30 cm x 30 cm x 55 cm.
Transport boxen voor huisdieren zijn zo ontworpen dat ze reizigers niet verwonden of
bevuilen, noch het rijtuig en de handbagage die er zich bevindt schaden of bevuilen. Ze
worden op de schoot gezet of opgeborgen als handbagage.

De dieren dienen begeleid te worden door een reiziger in het bezit van een geldig
vervoerbewijs.
Ze mogen geen schade berokkenen aan andere reizigers, noch hen in gevaar brengen.

WELKE NIET?
Dieren die als gevaarlijk worden beschouwd zijn niet toegelaten aan boord van de trein.

HOE REIZEN MET EEN GELEIDEHOND?


Blinden/slechtzienden en hun geleidehond dienen samen te reizen (op hetzelfde traject
en in dezelfde klas).



Voor een geleidehond is een muilkorf niet verplicht, op voorwaarde dat de
blinde/slechtziende zijn Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor
blinden en slechtzienden kan voorleggen.



Is de blinde/slechtziende een kind jonger dan 12 jaar, dan dient het in het bezit te zijn
van een vervoerbewijs aan het tarief Flex Kind om de korting Begeleider blinde te
genieten. Een kind jonger dan 12 jaar dat gratis reist onder begeleiding van een
volwassene heeft geen recht op deze korting.



De korting Begeleider blinde kan enkel toegekend worden in het land waar de
kortingskaart werd uitgereikt. Daarom is het best om gelijktijdig een ticket voor de
heen- en de terugreis aan te kopen.

WAT KOST HET?


Het vervoerbewijs voor een hond aan de leiband wordt altijd uitgereikt in 2de klas, ook
als de eigenaar van de hond in 1ste klas reist. Er wordt een korting van 50%
toegekend op het tarief Flex Volwassene in 2de klas.



Kleine huisdieren in een transport box reizen gratis.



Geleidehonden reizen gratis, maar er wordt voor hen wel een ticket 2de klas uitgereikt
(zelfs als de blinde/slechtziende in 1ste klas reist).
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