
                  

 
 
 

Versterking van het technisch onderhoudsprogramma van 
Thalys: vermindering van het vervoersaanbod 

 
Om het grootschalig onderhoudsprogramma van de treinstellen op tijd te kunnen afronden, 

ziet Thalys zich genoodzaakt het vervoersaanbod te verminderen  
  

Zoals uitgelegd in mei van dit jaar, is Thalys in juli een uitzonderlijk onderhoudsprogramma voor al zijn 
treinstellen gestart. Na de vele miljoenen kilometers die met hoge snelheid werden afgelegd om België, 
Frankrijk, Nederland en Duitsland met elkaar te verbinden, moet dit groot technisch onderhoud de 
stiptheid van de treinen, de dienstverlening en het comfort van de reizigers nog verbeteren.  
 
Om dit uitzonderlijk onderhoudsprogramma op tijd te kunnen afronden, wordt de vermindering van het 
vervoersaanbod zoals dat werd aangekondigd eind mei nu nogmaals versterkt.  
 
 
Gevolgen van de vermindering voor de reizigers (van 12 november 2012 tot eind maart 2013) 
 
Op de lijn Brussel – Parijs zullen enkele aanpassingen in de dienstregeling worden doorgevoerd, 
zonder impact voor de klanten die hun tickets al hebben gereserveerd. 
 
Bovendien zullen de Waalse (Luik-Namen-Charleroi-Bergen-Parijs) en Vlaamse (Oostende-Brugge-
Gent-Parijs) verbindingen van 12 november 2012 tot eind maart 2013 niet rijden.  
 
- Reizigers die voor deze Thalys-treinen al tickets hebben gereserveerd, kunnen: 
 ofwel hun tickets gebruiken op een andere trein van die dag tussen Brussel en Parijs (alsook op 

de binnenlandse treinen van de NMBS tussen Brussel-Zuid en het intieel voorziene station voor 
aankomst 

 ofwel een terugbetaling bekomen bij de intiële verkoopskanalen. 
 

- Voor de klanten die een ticket wensten te reserveren op deze lijnen, wordt uiteraard een alternatief 
voorgesteld. Zij kunnen een ticket aan het tarief Elk Belgisch Station (EBS) reserveren en gebruik 
maken van de binnenlandse Belgische treinen van de NMBS naar/van Brussel-Zuid. 

 
Thalys is zich bewust van de ongemakken die dit met zich meebrengt voor de reizigers, maar wil 
onderstrepen dat deze maatregelen moeten worden uitgevoerd om de betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid van de treinen te kunnen garanderen.  
 
Voor meer informatie kunnen de Thalys-reizigers terecht op de gebruikelijke informatiekanalen 
(Thalys.com, stations, de erkende reisbureaus en de call centers).  
 

Persbericht 

Brussel, 25 oktober 2012 



                  

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 1u53. Sinds 29 

augustus 2011 kreeg Thalys er drie nieuwe Duitse 

bestemmingen bij: Düsseldorf, Duisburg en Essen. 

Vanaf 30 oktober 2011 biedt Thalys eveneens een 

dagelijkse verbinding tussen Brussels Airport en 

Paris Nord. 

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).  

De baseline “Van harte welkom” is het motto van 

het merk en het bedrijf dat van de kwaliteit van de 

ontvangst en de dienstverlening zijn belangrijkste 

waarden maakt. Alle Thalys-treinstellen zijn 

uitgerust met WiFi (ondersteund door 21Net en 

Nokia Siemens Networks) en werden volledig 

gerenoveerd met een nieuw design en verbeterd 

comfort. Catering wordt in Comfort 1 aan de 

zitplaats opgediend en is in Comfort 2 beschikbaar 

in het barrijtuig.  

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. 

 

 

Perscontacten  

Thalys International  

Charlotte De Thaye – Patricia Baars 
0499/96.80.50 
pers@thalys.com  

Whyte Corporate Affairs 

Marine Catlin / Emmelien 
Werbrouck  
02 738 06 32 / 33 
mc@whyte.be / ew@whyte.be 
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