
 

 

 

 
 
ROTTERDAM, 19 maart 2018 – Thalys heeft haar doel van 2017 bereikt: meer dan zeven miljoen 
reizigers (7,2 mln.; +7%) én een totale omzet van ruim €500 miljoen (€509 mln.; +11%). Deze twee 
mijlpalen maken het jaar succesvol. 
 
 
Dit resultaat is mede behaald dankzij een voortdurende ontwikkeling van de Nederlandse route. Er waren 
dit jaar meer reizigers op de route tussen Amsterdam en Brussel (+14%) en Amsterdam en Parijs (+6%). 
Het nieuwe tariefaanbod van Thalys, met drie klassen (Standard, Comfort en Premium), draagt ook bij aan 
het succes. Dit werd in september gelanceerd met het doel nog beter in te spelen op de verschillende 
wensen en behoeften van Thalys reizigers, alsook om het gebruik van Comfort en Premium (voorheen 1e 
klasse) rijtuigen te optimaliseren. De stijging van het Europese toerisme, het gunstigere economische 
klimaat en diverse promotiecampagnes van Thalys voor verschillende bestemming zijn ook belangrijke 
factoren geweest om 2017 op deze manier te laten slagen. 
 
 
De toekomst: meer Europa voor iedereen, toegankelijk en duurzaam 
“We behaalden  een enorme groei in 2017. Het aantal  reizigers steeg met 7% en de omzet steeg met maar 
liefst 11%. Dit is het resultaat van een allesomvattende en 100% Europese strategie, die gericht is op de 
ontwikkeling van zowel vrijetijdsreizen als zakenreizen op elke route. Meer Europa voor iedereen, 
toegankelijk voor iedereen en op een duurzame manier; dit zijn de drie pijlers waar wij ons verder op gaan 
ontwikkelen”, aldus Agnès Ogier, CEO van Thalys. 
  
 
Thalys blijft investeren in de toekomst om nog beter in te spelen op wensen en behoeften van de reizigers. 
Ook dit jaar staan er plannen op de kalender. Momenteel wordt een derde van de aantal treinstellen 
gerenoveerd, in de zomer wordt er een nieuw digitaal systeem geïntroduceerd en wordt er gewerkt aan 
de uitbreiding van het centrum dat toezicht houdt op alle verbindingen. 
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Over Thalys 
 

Al meer dan twintig jaar brengt Thalys de culturen  en 
de economieën van de vier landen waar ze actief is 
dichter bij elkaar. In 2017 mocht Thalys voor het eerst 
meer dan zeven miljoen reizigers vervoeren op één 
jaar tijd. Vanuit Amsterdam brengt deze hoge- 
snelheidstrein je in 1.51 u. naar Brussel en in 3.18 u. 
naar Parijs. Thalys onderscheidt zich door haar uitzon- 
derlijke service: ergonomisch comfort, een meertalig 
onthaal en kwaliteitsvolle catering. In 2008 al was 
Thalys pionier op het vlak van Wifi aan boord. Sinds 
december 2017 biedt Thalys drie serviceniveaus aan: 
reizen in de klasse “Standaard” kan vanuit Nederland 
vanaf € 35, “Comfort” biedt een eersteklaservaring 
zonder extra kosten, en “Premium” een uitgebreide 
waaier aan diensten, inclusief een maaltijd die aan  de 
zetel wordt opgediend. Thalys is sinds 2015 een 
volwaardige spoorwegmaatschappij, met SNCF en 
NMBS als aandeelhouders. 

 
 
 

PERSCONTACT 
Mattias Baertsoen, Frédérique Delcroix 
+ 32 2 548 06 51 (tijdens de dag) 
+ 32 2 430 38 76 (‘s avonds & in het weekend) 
pers@thalys.com 
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