ZONDAG 14 DECEMBER

NIEUW NATIONAAL
VERVOERSPLAN

En wat verandert er
voor u?

ONTDEK HET OP NMBS.BE

NMBS

Wij informeren u
Wij zijn er ons van bewust dat veranderingen in het treinaanbod ook de gewoonten van onze klanten
zullen veranderen. Zulke verandering vraagt een degelijke voorbereiding vooraf. Daarom houden wij
u op de hoogte via alle mogelijke media:

De website www.nmbs.be
Een deel van de site is voorbehouden voor het vervoersplan: waarom dit plan, zijn principes, de
informatiebronnen, enz.
Met de « Reisplanner », ontdekt u meteen de nieuwe dienstregeling, aansluitingen, enz… Op de website
kunt u uw persoonlijke dienstregeling samenstellen en afdrukken. Het is ook zeer eenvoudig om de
eerste en laatste treinen van en naar uw gemeente te bekijken.
Met onze zoektool « Zoek station », kunt u makkelijk de openingsuren van de loketten raadplegen alsook
alle andere diensten die worden aangeboden in uw station.

De NMBS app
Onze mobiele applicatie geeft u alle informatie over de dienstregeling, waar en wanneer u maar wilt, en is
compatibel met alle smartphones. Download de app op www.nmbs.be

NMBS

De brochure « Vervoersplan »
De brochure bevat de grote principes van het vervoersplan en de informatiekanalen die ter beschikking
staan van de reizigers. U kunt ze hier downloaden .

Twitter
Via onze Twitteraccount @NMBS gaan we met u in dialoog, alle werkdagen van 6u tot 22 u. Een team
informeert u in real time over het treinverkeer en beantwoordt al uw vragen.

Het Contact Center
U kunt ons alle dagen bellen, van 7u tot 21u30 u, op 02 528 28 28. Onze medewerkers beantwoorden
uw vragen over onze dienstverlening.

Affiches en schermen in de stations en de treinen
Vanaf 1 december zullen in de stations en haltes (blauwe) affiches met de nieuwe dienstregeling tot uw
beschikking staan. Ook op de videoschermen krijgt u informatie over de nieuwe dienstregeling.

Het NMBS-personeel
Onze medewerkers in de stations en in de treinen zijn, zoals steeds, beschikbaar om u te informeren en
te begeleiden.
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