
 

                  

 
 
 

Groot technisch onderhoud:  
binnenkort start Thalys met een grootschalig onderhoud 

van zijn treinstellen. Dit zal leiden tot een tijdelijke 
vermindering van het vervoersaanbod.  

 
Om de stiptheid, de dienstverlening en het comfort van zijn reizigers blijvend te verbeteren 
start Thalys vanaf juli met een grootschalig en uitzonderlijk onderhoudsprogramma van zijn 
treinstellen. Deze treinstellen hebben de voorbije jaren meerdere miljoenen kilometers met 

hoge snelheid afgelegd om België, Frankrijk, Nederland en Duitsland met elkaar te verbinden. 
 
De stiptheid van de Thalys-treinen haalde in het eerste deel van 2012 de doelstelling van 90% – een 
verbetering met vier punten ten opzichte van 2011. De acties die Thalys ondernomen heeft, hebben dus hun 
vruchten afgeworpen, vooral op het traject Parijs-Brussel-Amsterdam, dat vroeger vatbaarder was voor 
vertragingen. Toch blijft Thalys zich inspannen om zijn klanten een steeds betere service aan te bieden.  
 
Sterke en duurzame maatregelen voor de tevredenheid van de Thalys-klanten 
 
De 26 Thalys-treinstellen krijgen op regelmatige basis een onderhoudsbeurt om hun betrouwbaarheid te 
garanderen. Maar na vele miljoenen kilometers die met hoge snelheid afgelegd werden om België, Frankrijk, 
Nederland en Duitsland met elkaar te verbinden start Thalys nu met een extra onderhoudsprogramma van zijn 
treinstellen. Van begin juli tot eind april 2013 wordt elk treinstel telkens een week lang onder handen genomen 
door een ploeg van 30 mensen.  
 
Ondanks enkele ongemakken van korte duur zal Thalys door deze ingrepen de betrouwbaarheid en de 
beschikbaarheid van het materieel blijvend kunnen verzekeren en aan de verwachtingen van de klanten kunnen 
voldoen. Hierdoor kunnen we ook incidenten vermijden die tot uitzonderlijke vertragingen kunnen leiden. 
 
De gevolgen voor de reizigers: tijdelijke vermindering van het Thalys-aanbod 
 
Wegens dit uitzonderlijke onderhoudsprogramma zien we ons verplicht het commerciële aanbod van Thalys 
tijdelijk aan te passen. Concreet worden tijdens de zomerperiode (midden-juli/eind augustus) het aantal 
verbindingen op het traject Brussel-Parijs verminderd, en worden de Waalse (Bergen-Charleroi-Namen) en 
Vlaamse (Gent-Brugge-Oostende) verbindingen geschrapt om treinstellen vrij te maken. Uiteraard wordt er een 
alternatieve oplossing voorgesteld aan klanten die willen reizen naar of vertrekken vanuit een van deze stations. 
Zij kunnen een Thalys-ticket tegen het tarief Elk Belgisch station (EBS) reserveren en gebruik maken van de 
treinen naar en van Brussel-Zuid via het Belgische binnenlandse net van de NMBS 
 
In de herfstmaanden (van september tot december) is het verminderde aanbod van kracht op het traject Parijs-
Brussel-Amsterdam, dat verlaagd wordt van tien naar negen heen-en-terugreizen per dag, en op de verbinding 
Parijs-Brussel, waarvan het aantal verbindingen eveneens wordt verlaagd. 
 
Franck Gervais, CEO van Thalys International: "Wij zijn ons ervan bewust dat dit grote onderhoudsprogramma 
tot ongemakken kan leiden voor onze klanten. We verzoeken hen ons hiervoor te verontschuldigen en danken 
hen bij voorbaat voor hun geduld. Door dit onderhoud in de zomer te laten doorgaan, trachten we de impact  
voor onze klanten zo klein mogelijk te houden. Het is een belangrijke, uitzonderlijke en noodzakelijke ingreep 
om de stiptheid, de dienstverlening en het comfort nog meer te verbeteren en bijgevolg ook de tevredenheid 
van onze reizigers te verhogen". 
 
Voor meer informatie kunnen klanten bij Thalys terecht via de gebruikelijke informatiekanalen (www.thalys.com, 
de aangesloten reisbureaus, de stations en de call centers). 
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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 (dienst geleverd door 21Net en geactiveerd 

door 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 www.thalys.com. 
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Thalys International 

Charlotte De Thaye – Patricia Baars 

02 504 05 69 

pers@thalys.com 

Whyte Corporate Affairs 

Emmelien Werbrouck 
02 738 06 33 
ew@whyte.be   
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