
DIENSTMEDEDELING MVG/AZF/AAZ/~OO~/~ 

datum: 12-02-2003 

Aan de personeelsleden van de 
diensten van de Vlaamse regering. 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL 
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 

E-mail: azf.aaz - sa@vlaanderen.be 

Betreft: promotioneel aanbod Eurostar Brussel-Londen of Rijsel-Londen 

Ik verwijs naar mijn dienstmededeling van 17 januari 2003, waarbij ik u 
meedeelde dat de NMBS een afzonderlijke promotieactie zou houden voor de 
Eurostar en/of Thalys (punt 4 van de dienstmededeling). 

Met een bericht van 23 januari 2003 en een mailbericht van 6 februari 
2003 bezorgde de NMBS mij de concrete informatie hieromtrent. 

1. inhoud van de promotie: 
Een heen- en teruqreis (zonder verblijfcondities) tussen Brussel- - 
Londen of Rijsel-Londen met de Eurostar. Er is dus geen promotieactie 
voor de Thalys (TGV) . 

De heen- en terugreis dienen niet noodzakelijk op dezelfde dag te ge- 
beuren. 

2. begunstigden: 
Alle personeelsleden (dus ook zij die geen gebruik maken van de trein 
voor het woon-werkverkeer) kunnen hiervan gebruik maken. De perso- 
neelsleden mogen vergezeld zijn van maximum 5 personen (dus maximum 6 
personen samen) naar keuze en aan dezelfde voorwaarden. 

3. periode en aankoop van de biljetten: 
De promotieactie loopt van 4 februari 2003 tot en met 30 april 2003. 
Dit betekent dat de terugreis ten laatste moet plaats vinden op 30 
april 2003. De biljetten kunnen aangekocht worden in alle grote sta- 
tions (waar internationale vervoerbewijzen verkocht worden). Het vol- 
staat te melden dat u personeelslid bent van de Vlaamse Gemeenschap. 

4. prijs per persoon: 
- heen- en teruureis zde klas = 58 euro 
- heen- en terugreis lSte klas = 118 euro 
- gemengde heen- en terugreis (een rit in 2de klas en een rit in lSte 
klas) = 88 euro. 

5. bijkomende inlichtingen: 
Bijkomende informatie (o.a. met betrekking tot de dienstregelingen) 
vindt u in bijgevoegd document, of kan u bekomen in de grote stations 
van de NMBS. 



Promotie Eurostar™

Zoals einde 2001 heeft de NMBS, in samenwerking met Eurostar,™ een 
uitzonderlijk promotioneel aanbod gecreëerd voor alle klanten met een 
contract ‘derde betalersysteem’ voor treinkaarten, waaronder dus uw bedrijf.
Het betreft een uitzonderlijke promotie voor al uw werknemers, alsook voor 
hun familie en/of vrienden die hun eventueel wensen te vergezellen (maximum
vijf personen en werknemer).
Dit promotietarief kan aangekocht worden via de stations, mits voorlegging van
één of ander bewijsstuk als werknemer van uw bedrijf.

Eurostar™ – Heen- en terug in tweede klas: 58€

• 58€ per persoon voor een heen- en terugreis in tweede klas
• Te koop in de stations vanaf 4 februari 2003 tot en met 30 april 2003
• Voor de trajecten Brussel-Londen-Brussel of Rijsel-Londen-Rijsel
• Treinen naar keuze
• Reisvoorwaarden: verplichte heen- en terugreis, maar geen verblijfscondities
• Niet omwisselbaar, niet terugbetaalbaar

Eurostar™ – Heen- en terug in eerste klas: 118€

• 118€ per persoon voor een heen-en terugreis in eerste klas
• Te koop in de stations vanaf 4 februari 2003 tot en met 30 april 2003
• Voor de trajecten Brussel-Londen-Brussel of Rijsel-Londen-Rijsel
• Treinen naar keuze
• Reisvoorwaarden: verplichte heen- en terugreis, maar geen verblijfscondities
• Niet omwisselbaar, niet terugbetaalbaar

Eurostar™ – Heen- en terug gemengd: 88€

• 88€ per persoon voor een gemengde heen- en terugreis (een rit in tweede en
een rit in eerste klas)

• Te koop in de stations vanaf 4 februari 2003 tot en met 30 april 2003
• Voor de trajecten Brussel-Londen-Brussel of Rijsel-Londen-Rijsel
• Treinen naar keuze
• Reisvoorwaarden: verplichte heen- en terugreis, maar geen verblijfscondities
• Niet omwisselbaar, niet terugbetaalbaar.
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Dienstregelingen vanaf 4 februari tot en met 30 april 2003

BRUSSEL/RIJSEL > LONDEN Maandag tot vrijdag

Trein nr. 9109 9113 9121 9133 9141 9149 9153 9161

brussel 07:01 08:01 09:56 12:58 14:56 17:01 17:56 19:57
Ashford : : 10:39 13:41 15:36 17:41 18:37 20:41
londen 08:50 09:39 11:39 14:43 16:39 18:43 19:39 21:43

BRUSSEL/RIJSEL > LONDEN Zaterdag en zondag

Trein nr. 9109 9113 9117 9121 9133 9141 9149 9153 9161

brussel 07:01 08:01 08:57 09:56 12:58 14:56 17:01 17:56 19:57
Ashford : : 09:41 10:39 13:41 15:36 17:41 18:37 20:41
londen 08:50 09:58 10:58 11:54 14:54 16:54 18:54 19:54 21:54

LONDEN > RIJSEL/BRUSSEL Maandag tot vrijdag

Trein nr. 9110 9116 9124 9132 9140 9148 9154 9160

londen 06:53 08:27 10:27 12:27 14:23 16:27 17:48 19:27
Ashford 07:53 09:27 : 13:27 : 17:27 : 20:27
brussel 10:37 12:10 14:05 16:10 18:02 20:10 21:37 23:10

LONDEN > RIJSEL/BRUSSEL Zaterdag en zondag

Trein nr. 9108 9116 9124 9132 9140 9148 9152 9156 9160

londen 06:00 08:14 10:14 12:14 14:10 16:14 17:10 18:14 19:14
Ashford 07:15 09:27 : 13:27 : 17:27 18:24 19:27 20:27
brussel 10:01 12:10 14:05 16:10 18:02 20:10 21:06 22:10 23:10
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enkel op zaterdag 
enkel op zondag 2

1
wijzigingen in de dienstregeling
Spoorwegwerkzaamheden tijdens de weekends
De volgende weekends geldt een gewijzigde dienstregeling:15,16 en 
22,23 februari 2003,alsook 5,6 en 12,13 april 2003.

Diensten op feestdagen
Op 20 en 21 april 2003 geldt er een aangepaste dienstregeling.

Voor de meest recente informatie kunt u terecht op het nummer 02 528 28 28.

minimum check-in 30 minuten
Reizigers worden verzocht om ten minste 30 minuten vóór vertrek in te
checken (15 minuten voor Eurostar™ Frequent Traveller carte blanche houders
alsook houders van een Business First of Standard Business biljet).

maaltijden in eerste klas
Ontbijt > vóór 09:30 
Brunch > 09:30 tot 10:30
Middagmaal > 10:30 tot 14:00 
Lichte maaltijd > 14:00 tot 17:00* 
Avondeten > na 17:00* 
*Avondeten na 16:00 uur op treinen die vanuit Londen vertrekken




