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DIENSTMEDEDELING MvG/AZF/AAZ/~OO~/~ 

datum: 12 juli 2004 

Aan alle personeelsleden van de 
diensten van de Vlaamse regering 

Betreft: promotioneel aanbod Eurostar Brussel-Londen of Lille-Londen (H/T) 

Deze dienstmededeling vervangt de dienstmededeling van 14 juni 2004, 
aangezien de NMBS oorspronkelijk andere tarieven meedeelde. 

Op voorstel van mijn administratie lanceert de NMBS voor de perso- 
neelsleden van de diensten van de Vlaamse regering opnieuw een promotie- 
actie voor een reis met de Eurostar Brussel-Londen of Lille-Londen 
(H/T) . 

Indien u opteert voor een reis Brussel-Londen, dan geldt dit ticket van- 
uit elk Belgisch station (zelfde klasse als het ticket Brussel-Londen) . 

1. voor wie? 
Alle personeelsleden (dus ook zij die geen gebruik maken van de trein 
voor het woon-werkverkeer) kunnen hiervan gebruik maken. Het personeels- 
lid mag zich laten vergezellen door maximaal 5 personen. 

2. verkoopperiode en reisdata: 
De promotieactie loopt van 1 juli 2004 tot en met 31 augustus 2004. 

3. reisvoorwaarden: 
Terugbetaling en omwisseling van de aangekochte biljetten is niet toege- 
staan. De aankoop gebeurt alleen via de stations. 

U dient zich bij de aankoop van de biljetten niet te identificeren aan 
de hand van een specifiek document. Het volstaat mee te delen dat u 
werknemer bij de Vlaamse Gemeenschap bent. 

4. prijzen: 
4.1. piekperiode = vertrek op vrijdag, zaterdag, zondag of maandag vóór 
12 uur: 
- heen en terug lSte klas: 148,40 euro per persoon; 
- heen en terug zde klas: 73,40 euro per persoon. 

4.2. niet-piekperiode = vertrek op maandag na 12 uur, dinsdag, woensdag 
of donderdag: 
- heen en terug lSte klas: 118,40 euro per persoon; 
- heen en terug zde klas: 58,40 euro per persoon. 

4.3.  omb bi natie'. en terug piek en niet-piekperiode: 
Be helft van de heen en terug piek en niet-piek. 
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