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Uitbreiding naar Dortmund wordt uitgesteld 
 

De nieuwe datum voor de start van de route wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2016. Reden is 
een brand in een seinpost in Mühlheim (Duitsland). 

  

 

Brussel, 3 december 2015. De voor december geplande uitbreiding van het Thalys netwerk naar Dortmund 

moet worden uitgesteld naar het voorjaar van 2016. De reden hiervoor is een brand in een seinpost in 

Mühlheim (Duitsland).  

 

Op dit moment wordt het treinverkeer in het Ruhrgebied zwaar beperkt. Al op 5 oktober werd de verkoop van 

en naar Dortmund, maar ook naar Duisburg en Essen gestopt. Ondertussen circuleert het treinverkeer normaal 

van en naar Keulen en Aken, terwijl er één dagelijkse verbinding van en naar Düsseldorf bestaat. 

 

Klanten met tickets van of naar Dortmund kunnen volledig terugbetaald worden. De terugbetaling gebeurt via 

het oorspronkelijke verkooppunt of per telefoon op het nummer +32 70 79 79 79. 

 

Zodra de precieze datum bekend is voor de uitbreiding naar Dortmund, zal Thalys dat aan de klanten 

meedelen. 
 

Over Thalys  
 
Thalys is de rode hogesnelheidstrein die niet enkel Brussel met 
Parijs verbindt in 1u22, maar ook met Keulen en Amsterdam in 
1u47 en 1u50. Sinds 2011 rijdt Thalys ook naar de drie Duitse 
steden Düsseldorf, Duisburg en Essen, naar Dortmund vanaf 
december 2015. Sinds 12 april 2014 verbindt Thalys ook Rijsel 
met Amsterdam. 
 

Thalys is lid van Railteam, een samenwerkingsverband tussen de 
belangrijkste Europese hogesnelheidsoperatoren; van de CER 
(Community of European Railway and Infrastucture Companies) 
en de UIC (Union Internationale des Chemins de Fer). 
 
Al sinds zijn ontstaan in 1996 is Thalys de enige multiculturele 
speler die de uitdagingen van het internationale treinverkeer aan 
hoge snelheid kon waarmaken, en dat in vier landen. Dat gebeurt 
zowel op commercieel (Thalys heeft 100 miljoen reizigers 
vervoerd) als op technisch vlak (sinds 2008 is er WiFi aan boord 
en sinds 2009 maakt Thalys gebruik van het 
treinmanagementsysteem ERTMS). Om nog efficiënter te 
opereren en de reizigers nog beter te dienen, is Thalys op 1 april 
2015 een volwaardige spoorwegonderneming geworden.   
 

Thalys kon dankzij zijn innoverende aanpak een uitzonderlijke dienstverlening uitwerken, die vandaag een wereldwijde referentie is 
geworden. Daar staat ook de baseline “Van harte welkom” voor: ergonomisch comfort, een meertalig en warm onthaal, kwaliteitsvolle 
catering, een uitgebreide dienstverlening in Comfort 1 en de aanwezigheid van nieuwe technologieën (alle Thalys-treinen hebben WiFi, 
ondersteund door 21Net en Nokia Siemens Networks). Sinds 26 augustus 2013 beschikt Thalys ook over het NF Service Transport 
kwaliteitscertificaat van AFNOR Certification op de lijn Brussel-Parijs: een internationale primeur.  
 
Het getrouwheidsprogramma Thalys TheCard staat toe Miles te sparen en zo toegang te krijgen tot een scala van diensten. Deze kaart is 
toegankelijk voor alle reizigers op thalys.com. 
 

 twitter.com/thalys_nl  http://instagram.com/thalys 

 
 

 
 

 

Persbericht 
Brussel, 03 december 2015 

 
NIEUWE DIENSTREGELING 

DORTMUND 

https://twitter.com/thalys_fr
http://instagram.com/thalys
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Perscontacten 
 
Thalys 

Bérengère Vuathier  
02 504 05 98 
pers@thalys.com 

 
Whyte Corporate Affairs 
Wim Lefebure 
 02 738 06 20 
 wl@whyte.be  
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