TGV® Brussel-Frankrijk - Handbagage
Deze Bijzondere Voorwaarden voor internationale treinreizen vullen de Algemene
Vervoersvoorwaarden van NMBS aan.

MAG HANDBAGAGE?
Tijdens uw reis met TGV® Brussel – Frankrijk 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 handbagage die u zelf in de voorziene bagageruimte kan
plaatsen en waarvan het vervoer strookt met de voorschriften van de douane, politie of
andere administratieve overheden.

•

U mag valiezen, reistassen, rugzakken, ski’s, kinderwagens, en, in een beschermhoes
van maximum 120 cm x 90 cm, gedemonteerde fietsen en surfplanken meenemen.

•

Wenst u uw fiets mee te nemen in de trein? Raadpleeg dan de Bijzondere Voorwaarden
«TGV® Brussel – Frankrijk – Vervoer van fietsen».

•

De draagbare medische gas containers zijn, in een hoeveelheid die nodig is voor de
reis, aan boord toegelaten. U dient wel over de nodige medische documenten te
beschikken.

WELKE NIET?
•

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

Bromfietsen en motorfietsen;

-

Gevaarlijke stoffen en voorwerpen (in het bijzonder wapens, ontplofbare of
ontvlambare stoffen of voorwerpen, bijtende, brandbare, giftige of radioactieve
stoffen);

-

Met uitzondering van de ordediensten tijdens hun dienst, vuurwapens (al dan niet
geladen), alle andere voorwerpen die projectielen kunnen afschieten (pistolen,
revolvers, replica’s...) en puntige, scherpe of stompe blanke wapens (messen,
bijlen, hakmessen, pijlen...).

•

In uitzonderlijke omstandigheden kan de spoorwegonderneming de handbagage die per
persoon mag meegenomen worden in de trein beperken wat aantal stuks en afmetingen
betreft.

•

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.

HOE VERVOEREN?
•

Aan boord van TGV® Brussel – Frankrijk is er bagageruimte voorzien aan de ingang
van het platform of in het midden van de rijtuigen voor de meest omvangrijke bagage.
Wij raden u aan hiervan gebruik te maken. Verkiest u om uw bagage bij u te houden,
plaats ze dan in de bagagerekken boven uw zitplaats.

•

Alle bagage in de trein dient gelinkt te kunnen worden aan een reiziger. U dient daarom
uw bagage te voorzien van een goed zichtbaar etiket met uw naam en voornaam. Ieder
voorwerp waarvan de eigenaar niet kan worden geïdentificeerd, wordt als verdacht
beschouwd en kan door de hiertoe bevoegde diensten vernietigd worden.

•

Plooibare rolstoelen van personen met beperkte mobiliteit beschouwen wij ook als
handbagage en vallen onder de hiervoor vermelde voorwaarden. Personen met
beperkte mobiliteit mogen hun rolstoel tijdens de reis bij zich houden, ongeacht of ze er
in blijven zitten of niet.

•

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.

•

U bent zelf verantwoordelijk voor het laden, overladen en lossen van uw bagage en
voor het toezicht erop tijdens het vervoer. Dit is ook het geval wanneer u uw
handbagage in de bagageruimtes aan de ingang of in het midden van een rijtuig
plaatst. De spoorwegonderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij
verlies of diefstal van uw bagage.

•

Laat uw bagage nooit onbeheerd achter. Vindt u zelf een voorwerp dat onbeheerd
werd achtergelaten, meld dit dan onmiddellijk aan het personeel van de
spoorwegonderneming.

•

Het personeel mag bagage die onbeheerd werd achtergelaten onderzoeken en de
inhoud ervan controleren. Bovendien mag het deze voorwerpen uit de trein verwijderen
en vernietigen indien het personeel of de autoriteiten dit nodig achten voor de
exploitatieveiligheid of de veiligheid van de reizigers.

MAAKT UW TRAJECT MET TGV® BRUSSEL – FRANKRIJK DEEL UIT VAN EEN
REIS MET AIR FRANCE?
Het verbod op het vervoeren van vuurwapens is niet van toepassing op voorwaarde dat uw
bagage vervoerd wordt in de laadruimte, deze geregistreerd werden aan de desk van Air
France en u er vanaf de registratie geen toegang meer tot hebt.

WAT KOST HET?
Het vervoer van handbagage is gratis.
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BAGAGE ASSISTENTIE BIJ VERVOER BAGAGE IN BRUSSEL-ZUID
Voor 5 € (+ 2€ per bijkomend stuk bagage) draagt onze partner Wibag, aanwezig in het
station Brussel-Zuid, uw bagage en vergezelt deze u met zijn bagagetrolley in het station.
Wibag stelt u eveneens bijkomende diensten ter beschikking zoals het inpakken van uw
bagage met een ultra-resistente folie of het ter beschikking stellen van boxen die
goedgekeurd zijn door luchtvaart- en treinmaatschappijen voor het transport van uw
goederen.
Om een optimale dienst te verzekeren beveelt Wibag aan om 24u vooraf via www.wibag.be
of telefonisch op nummer +32 491 94 04 05 de assistentie te vragen.
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