
 
 
 
 

  

 Inhuldiging van de eerste IZY-trein 

Lancering van lowcost-trein tussen Brussel en Parijs 

  

Brussel, 3 april 2016 – Agnès Ogier, CEO van Thalys, heeft vandaag de eerste IZY richting Parijs 

ingehuldigd in het Brusselse Zuidstation. De nieuwe lowcost-trein maakt het mogelijk voor reizigers 

om vanaf €19 te reizen tussen de steden Brussel en Parijs. 

Agnès Ogier, CEO van Thalys, legt uit: “Vandaag zijn we allen, meer dan ooit, zowel Brussel als Parijs. 

Onze twee hoofdsteden hebben een historische, sterke band met elkaar, gebaseerd op een 

gemeenschappelijke voorliefde voor kunst en cultuur, evenals solidariteit. Met IZY willen we nog meer 

passagiers overtuigen om de trein te nemen ter ontdekking van deze twee steden. Thalys zet zich 

immers reeds jarenlang met volle overtuiging in voor het dichter bijeen brengen van deze regio's; IZY 

vervolledigt dit engagement.” 

 

Inhuldiging van de allereerste IZY-trein door Agnès Ogier, CEO van Thalys, in aanwezigheid van Philip Cordery, 
Frans vertegenwoordiger voor Fransen in België, Michel Jadot, directeur internationale relaties van de NMBS 
en Axelle Pollet, woordvoerder van Mevrouw Jacqueline Galant, Federaal minister van Mobiliteit. De IZY-
dienstverlening wordt verzorgd door 100% Thalys-personeel, in aangepast uniform. 

 



 
 
 
 

  
Ook Jacqueline Galant, Belgische minister van Mobiliteit, heeft haar steun geuit voor de lancering van 

deze nieuwe trein: “De lowcost-trein IZY beantwoordt aan de verwachtingen van de klanten die graag 

op een andere manier reizen. Het is een nieuwe beleving van de treinreis, ten gunste van een duurzame 

mobiliteit in combinatie met voordelige prijzen.”  

IZY is een gloednieuw aanbod van Thalys, speciaal ontworpen voor de vrijetijdsklanten, en het 

beantwoordt de vraag naar goedkope reisoplossingen die ook snel en duurzaam zijn. De nieuwe 

treinen in de kleuren groen en paars verbinden Brussel en Parijs met twee of drie dagelijkse 

retourritten in een gemiddelde reistijd van 2u15 aan erg concurrerende prijzen. Tickets worden twee 

maanden voor vertrek te koop aangeboden. Tot op het allerlaatste moment blijft IZY een interessant 

alternatief aangezien er een gegarandeerde maximumprijs is van €59 (exclusief opties). 

 

Voor meer informatie en voor reservaties: www.Izy.com / @izy_nl / Facebook.com/Izy  

Perscontacten 
 
Thalys       Whyte Corporate Affairs 

Peter Lybeer, Eva Mertens    Wim Lefebure 

+ 32 2 430 38 76     +32 738 06 37 

pers@thalys.com     wl@whyte.be 

 

 

 

TECHNISCHE FICHE 

Bestemming 

Brussel-Zuid < > Paris Gare du Nord 

Prijs 

 

Met prijzen vanaf €19 verlaagt IZY de prijs van een ticket Brussel-Parijs (de tickets worden 

twee maanden voor vertrek te koop aangeboden). Tot op het allerlaatste moment blijft IZY 

een interessant alternatief met een gegarandeerde maximumprijs van €59 voor een 

standaard zitplaats en €69 voor een Standard XL zitplaats (exclusief opties).  

Bovendien biedt IZY heel wat speciale aanbiedingen: 

 Speciaal voor families: kinderen reizen voor €10 (een Kid-ticket voor -12jarigen). 

 Speciaal voor reizigers met zin voor avontuur: voor elke trein worden 10 tickets 

zonder gegarandeerde zitplaats1 aangeboden voor slechts €10, alsook 25 

“klapstoeltickets” voor €15. 

Reisduur 

 

Met een gemiddelde reistijd van 2u15, afhankelijk van het gekozen tijdstip (tussen 02u08 

en 02u30), reikt IZY een oplossing aan die duidelijk de concurrentie met de wagen aankan. 

Volgens Mappy.be bedraagt de reistijd met de wagen voor hetzelfde traject 3u tot 3u30, 

zonder rekening te houden met de tijd om een parkeerplek te vinden. 

                                                           
1 Reizigers worden verzocht om plaats te nemen op mogelijk nog overblijvende niet-toegewezen zitplaatsen of 
kunnen rechtstaand reizen in wagon 4 (barrijtuig dat niet als dusdanig wordt gebruikt) die is uitgerust met 
heupsteunen en hoge tafels. 

http://www.izy.com/
http://www.twitter.com/izy_nl
http://www.facebook.com/Izy
mailto:pers@thalys.com
mailto:wl@whyte.be


 
 
 
 

  

Service 
De dienstverlening is vereenvoudigd: er is geen barrijtuig en het aantal grotere 

bagagestukken wordt beperkt tot één, naast de handbagage. De verkoop is 100% digitaal 

net als de klantendienst.  

 

Om de reis nog aangenamer te maken, kunnen klanten kiezen voor bepaalde opties: een 

“Standard XL” zitplaats2 of een bagagesupplement3 tegen een prijs van €10, of de SMS-

optie voor €2 (reizigers- en verkeersinfo). 

Om de kwaliteit te garanderen, wordt de dienstverlening verzorgd door 100% Thalys-

personeel. Dit ligt volledig in lijn met de waarden van het bedrijf, waar de klant centraal 

staat. 

Frequentie IZY voorziet per dag een frequentie van 2 tot 3 heen-en-terugreizen. Voor de Belgische 

vrijetijdsklanten biedt IZY 3 vertrektijden op vrijdag (waaronder 10u28 en 18u59) en 3 

terugritten op zondag (waaronder 13u44 en 19u46). Perfect voor een weekendje Parijs. 

Distributie 
IZY-tickets worden 2 maanden voor vertrek te koop aangeboden. De verkoop gebeurt 

enkel online via izy.com en via de websites van treinreisagentschappen. 

Treinen 
De IZY-dienst wordt verzorgd door 2 treinstellen, ontworpen voor internationale reizen. Elk 

treinstel werd ingericht in de IZY-kleuren (groen en paars), zowel vanbinnen als vanbuiten. 

Flexibiliteit 

De IZY-tickets zijn niet omwisselbaar, noch terugbetaalbaar. 

Informatie 

Reservaties 
Izy.com  - @izy_nl  - Facebook.com/Izy 

Eerste ritten 
 Vertrek uit Parijs, zondag 3 april om 13u44, 17u28, 19u46; maandag 4 april om 

9u49 en 19u58 

 Vertrek uit Brussel, zondag 3 april om 14u46, 16u29, 20u31; maandag 4 april om 

10u28 en 18u59. 

 

                                                           
2 De “Standaard XL” zitplaatsen (ruimer en uitgerust met individuele stopcontacten) zijn deze die we ook 
terugvinden in de eersteklasrijtuigen.  
3 €10 voor vooraf geregistreerde extra bagage, €30 bij registratie op het laatste moment op het perron of als gevolg 
van controles aan boord. 

http://www.izy.com/
http://www.izy.com/
http://www.twitter.com/izy_nl
http://www.facebook.com/Izy

