
Huishoudelijk reglement van de Thalys 

Lounges 
 

 

U gaat akkoord met dit huishoudelijk reglement wanneer u de Thalys Lounges 

betreedt. Het is op verzoek verkrijgbaar bij de onthaalbalie. 

 

 

Openingstijden: 
 

Thalys Lounge van Brussel-Zuid 

Onderwijsstraat 158 

1060 Brussel 

België 

 

Van maandag tot vrijdag: van 06.00 tot 

21.15 

Op zaterdag: van 07.00 tot 20.50 

Op zondag: van 08.00 tot 21.50 

 

Thalys Lounge van Paris-Nord 

22 rue de Dunkerque 

75010 Paris 

Frankrijk 

 

Van maandag tot vrijdag: van 06.00 tot 

21.15 

Op zaterdag: van 07.00 tot 20.50 

Op zondag: van 08.00 tot 21.50 

 

 
Houd er rekening mee dat de openingstijden van deze dienstregeling tijdelijk kunnen worden 

aangepast bij wijzigingen in het transportplan van de Thalys-treinen. 
 
 

Toegangsvoorwaarden: 
 

De toegang tot de Thalys Lounges is voorbehouden aan de hieronder vermelde 

personen die aan de vereiste voorwaarden voldoen. 

 

BELANGRIJK: Voor toegang tot de Thalys Lounges moeten de reizigers in het bezit zijn 

van een vervoersbewijs op hun naam: een Thalys-ticket van die dag of een ticket 

van die dag van een van de partners van de Railteam-alliantie. 

 

Voor de leden van het getrouwheidsprogramma My Thalys World: 

 

• Status Explorer tegen inwisseling van 300 Miles 

• Status Club: max. 2 genodigden 

• Status Club+: max. 4 genodigden 

 

Andere reizigers: 

 

• Thalys Corporate Fares in Premium, Comfort of Standard 

• Premium ticket van die dag in Thalys  

Reizigers die in de Standard of Comfort reizen, hebben geen toegang tot 

onze Lounges 

• Railteam-reizigers met een vervoersbewijs van die dag voor een 

internationale trein met de hoogste getrouwheidsstatus (Bahn Comfort 



Card 100, NS Business Card, OEBB Card, SBB General Abonnement 1st 

Class, Eurostar Carte Blanche, SNCF Grand Voyageur Le Club) 

• SNCF-reiziger TGV Pro 1e klasse, met een vervoersbewijs van die dag. 

• Voucher uitnodiging Air France (uitsluitend in de Thalys Lounge van Brussel-

Zuid) 

• Bording pass KLM van die dag tussen Brussel en Amsterdam / Amsterdam 

en Brussel (exclusief Economy klasse) 

 

 

Capaciteit van de Thalys Lounges: 
 

• De Lounge van Brussel heeft 60 zitplaatsen. 

• De Lounge van Parijs heeft 34 zitplaatsen. 

 

 

Reglement: 
 

Veiligheid: Thalys behoudt zich het recht om de toegang te weigeren als alle 

zitplaatsen bezet zijn. 

 

Toegang: Om zoveel mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen, heeft iedereen 

maximaal 2 uur per dag toegang tot de Lounges. 

 

Rust: Uit hoffelijkheid tegenover de andere bezoekers vragen wij u een koptelefoon 

te gebruiken wanneer u geluid afspeelt. Gelieve de rust in de Lounge te respecteren 

en de ruimte even te verlaten als u wilt telefoneren. 

 

Bagage: De reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor hun bagage. Thalys kan niet 

aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal. 

 

Snacks & dranken: Eten en drinken dat in de Thalys Lounges wordt aangeboden, kan 

enkel ter plaatse en met mate worden genuttigd. 

 

Vergaderzalen: Elke Thalys Lounge beschikt over een vergaderzaal voor 6 personen. 

Deze kan gratis gereserveerd worden (voor max. 2 uur). Ga naar uw My Thalys 

World- account - rubriek “Mijn voordelen” of boek rechtstreeks bij de 

onthaalmedewerkers van de betreffende Lounge. De houder van de reservering 

moet over een ticket van die dag te beschikken. Zijn aanwezigheid is verplicht voor 

de toegang van zijn genodigden tot de Lounge. 

 

Fietsen: Enkel ingeklapte fietsen in een hoes worden in onze Lounges toegelaten. 

 

Dieren: Huisdieren horen aan de leiband of in een kooi en vallen onder de 

verantwoordelijkheid van hun eigenaars. De toegang kan worden geweigerd bij 

overlast of als een bezoeker hinder ondervindt van de aanwezigheid van het dier. 

 

Verplichtingen van de gebruikers van de Thalys Lounges: 
 

• Het is strikt verboden te roken of te dampen in de Thalys Lounges, ook in 

de toiletten. 



• Het is verboden om voorwerpen mee te nemen uit de Thalys Lounges. Elke 

diefstal of beschadiging van het materiaal kan leiden tot gerechtelijke 

stappen door Thalys. De Thalys Lounges in Paris-Nord en Brussel-Zuid staan 

onder videobewaking. 

• De gebruikers van de Lounges verbinden zich ertoe de voorschriften 

betreffende beveiliging, veiligheid en hygiëne te respecteren. In geval van 

brandalarm dient u zich naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te begeven. 

• Iedereen zorgt ervoor dat de rust in de lokalen op geen enkele wijze wordt 

verstoord door hem of door degenen die hem/haar vergezellen. 

 

 

Thalys1 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een wijziging van dit reglement en 

meer bepaald van de openingsuren en/of de capaciteit van de Lounges in geval 

van overmacht of onvoorziene omstandigheden. In dat geval wordt er geen 

compensatie toegekend. 

 

Thalys kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden als de voorziene diensten niet 

kunnen worden verleend in de Thalys Lounges (bijvoorbeeld vergaderzalen, 

dranken, wifi, dagbladen). 

 

Thalys is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van voorwerpen en/of bagage die 

naar de Lounges worden meegebracht. 

 

Iedereen die zich ongepast gedraagt (agressief, gewelddadig, storend, beledigend 

of illegaal) en/of deze regels overtreedt, kan de toegang tot de Thalys Lounges 

worden geweigerd, met eventuele gerechtelijke gevolgen. 

 

Om rustig te kunnen instappen, verzoeken wij u om minstens 15 minuten voor het 

vertrek van uw trein onze Lounge te verlaten.  

 

De onthaalmedewerkers staan tot uw beschikking en wensen u een aangenaam 

bezoek aan onze Thalys Lounges. 

 

 

 

 

 
1 THI FACTORY, S.A., Marcel Broodthaersplein 4, 1060 Brussel, België (btw-nummer: 

BE0541.696.005) 

2 Per telefoon, dagelijks, van 7.30 u tot 20.30 u, vanuit Frankrijk: 0892 23 50 50 (€ 0,34/min), 

vanuit België: 070 35 50 50 (€ 0,17/min), vanuit Nederland: 0900 100 50 50 (€ 0,50/min), vanuit 

Duitsland: 01807 77 07 57 (eerste 30 seconden gratis, daarna € 0,14/min). 

 

 

Datum: 15-maart-2023 

 


