
 

Lijst van verboden voorwerpen aan boord 
van de Thalys 

 
Om de veiligheid en het comfort van zijn reizigers te waarborgen, heeft Thalys een lijst 
opgesteld van voorwerpen die verboden zijn aan boord van de treinen.  
 
Op deze niet-volledige lijst staan de voorwerpen die aan boord verboden zijn, en dit in 
overeenstemming met de terzake geldende wetgeving en de instructies van de 
ordediensten/douane.  
 
GEVAARLIJKE, BRANDBARE, CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE VOORWERPEN: 
 
VUURWAPENS 

- Vuurwapens, ook gedemilitariseerd 
- Replica’s of speelgoed met het uitzicht van een echt wapen  
- Munitie (alle kalibers, alle hoeveelheden)  
- Elk ander artikel dat is vervaardigd, aangepast of bestemd voor gebruik als 

aanvalswapen 
 

STEEKWAPENS 
- Zakmessen en messen (zelfs voor beroepskoks) met een lemmet langer dan 3 duim/ 

75 mm 
- Scheermessen behalve wegwerpscheermesjes 
- Steekwapens voor ceremonies of gevechtssporten 

 
EXPLOSIEVEN 

- Elk ontplofbaar object of product, bijvoorbeeld: obussen (inclusief souvenirs en 
historische replica’s), ontstekers, rookpatronen, granaten, mijnen, militaire explosieven, 
vuurwerk, lichtpijlen, pyrotechnische producten, … 

- Replica’s van bommen 
 

GASSEN EN VLOEISTOFFEN 
- Alle objecten die gassen, vloeistoffen of andere inhiberende stoffen bevatten (met 

inbegrip van spuitbussen met CS-gas)  
- Brandbare stoffen, behalve in minieme hoeveelheden (brandstof in aansteker, 

methylalcohol) 
- Brandstof, verf, brandalcohol, verfverdunner, brandbare spray in grote hoeveelheid  

 
BAGAGE DIE EEN GEZONDHEIDSRISICO INHOUDT 

- Voorwerp dat een onaangename geur verspreidt of waarvan de inhoud op de trein kan 
wegvloeien  

- Bagage met parasieten 
 

ANDERE 
- Tuin- en doe-het-zelfgereedschap (bv.: afkortzaag, snoeischaar, enz.) 
- Onkruidverdelger, chemische producten, brandbare onderhoudsproducten in grote 

hoeveelheid (bv. oplosmiddel) 
- Spuitbussen met traangas 

 
BAGAGE MET GROTERE AFMETINGEN DAN VOORGESCHREVEN IN HET 
BAGAGEBELEID, bijvoorbeeld: 
 

- Elektrische huishoudtoestellen (TV, microgolfoven, koelkast, enz.) 
- Matrassen 
- Meubels 
- Heel grote pakketten 
- Planten 



 
 
PRODUCTEN BESTEMD VOOR DE HANDEL: 
 

- Producten waarvan de hoeveelheid en/of de verpakking ondubbelzinnig aantonen dat het 
vervoersbewijs "reizigers" wordt misbruikt voor het vervoer van goederen, waarvoor een 
beroep had moeten worden gedaan op een gespecialiseerde dienstverlener. 
 

ANDERE PRODUCTEN of VOORWERPEN: 
 

- Elk product dat verboden is door de douane of door elke andere administratieve 
overheidsinstantie die bevoegd is in een van de vier Thalys-landen (bijvoorbeeld: drugs) 

- Alcohol in grotere hoeveelheden dan reglementair toegestaan 
- Elk voorwerp waarvan het bezit verboden is in het land van vertrek of van bestemming 

van de reiziger. 
 
SPORTUITRUSTING: 
 

- Hoger dan 2m 
- Kruisbogen, kruisboogpijlen, bogen, pijlen en startpistolen  
- Gevaarlijke sportuitrusting (bijvoorbeeld harpoengeweren) 

 
Zijn toegestaan:  

- Ski’s in een hoes van maximum 2m lengte 
- Snowboard in een hoes van maximum 2m lengte 
- Surfplank van maximum 2m lengte 
- Fiets met 2 gedemonteerde wielen in een hoes met afmetingen 135*85*30cm 
- Muziekinstrument van maximum 2 m hoogte 
- Golftas 

 
DIEREN: 
 
Huisdieren mogen gratis meereizen aan boord van de Thalystrein als ze worden vervoerd in een 
mand of kooi van max. 45 x 30 x 25 cm en als ze minder wegen dan 6 kg.  

 
Een reiziger mag maximaal twee dieren vervoeren, die in orde moeten zijn met de inentingen. De 
bewijsstukken moeten worden voorgelegd. 

 
Uitzonderlijk kunnen dieren van meer dan 6 kg meereizen zonder in een mand of kooi te zitten, 
als ze een muilkorf dragen, zodat ze de andere reizigers niet kunnen hinderen. Honden die niet in 
een mand of kooi worden vervoerd, zijn alleen aan boord toegelaten met een vervoersbewijs 
tegen «hondentarief» en als ze op de schoot worden gehouden of aan een leiband en met een 
muilkorf op de vloer van het rijtuig zitten, zodat ze de andere reizigers niet hinderen. Op verzoek 
van een reiziger kan de Train Manager het dier en zijn eigenaar naar een ander deel van de trein 
brengen.  

 
Blindegeleidehonden en assistentiehonden reizen gratis mee. 

 
Met uitzondering van blindegeleidehonden en assistentiehonden zijn dieren niet toegelaten aan 
boord van de Sneeuw- en Zon-Thalystreinen en van treinen met vertrek of bestemming Londen. 

 
Gevaarlijke honden, wilde dieren, vogels (parkieten, kanaries...) zijn niet toegelaten aan boord. 
 
 

Als de Train Manager oordeelt dat bagage een risico inhoudt voor de veiligheid van de 
trein en/of het comfort van de reizigers, heeft hij het recht de bagage te weigeren aan 
boord van de trein of eventueel de desbetreffende reiziger te regulariseren in 
overeenstemming met de Algemene voorwaarden van Thalys Vervoer. 

 


