
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 
KAART KOSTELOZE BEGELEIDER 

 

 
 
Kenmerken 
Doelgroep 
 

Iedere persoon met beperkte mobiliteit die niet alleen kan reizen. De kaart staat op 
naam van de andersvalide persoon, niet op die van de begeleider. 

Geldigheidsgebied 
 

Reis tussen 2 Belgische stations/stopplaatsen. De kaart is geldig tot en met de 
bestemming (een Benelux-station en Aachen) in de internationale klassieke treinen. 

Geldigheidsperiode 
 

Validering geldig voor een periode bepaald door NMBS (B-MS.1322) met een 
maximum van 5 jaar. 

Kortingen 
 
 
 
 

Niet van toepassing.  
Persoon met beperkte mobiliteit: de kaarthouder reist in 1ste of 2de klas, aan het 
tarief waar hij/zij recht op heeft. 
Begeleider: kaart geldt als vervoersbewijs voor de begeleider. Geldt enkel 
wanneer de begeleider dezelfde reis aflegt als de kaarthouder. 

Toeslagen Geen Diabolotoeslag voor de begeleider 
 

 
Eigenschappen ticket 

Verkoopskanaal 

Deze kaart kan enkel aangevraagd worden bij: 
NMBS 
B-MS.1322 sectie 13/5 
Hallepoortlaan 40 
1060 Brussel 
 
De aanvraag moet vergezeld zijn van een geldig attest uitgegeven door een 
officiële instantie 
De aanvraag kun je ook aan het loket afgeven, die bezorgt het aan de juiste dienst 

Via-biljet Niet van toepassing 
Klasverhoging Niet van toepassing 

Reisonderbreking Niet van toepassing 
Reisverlenging Niet van toepassing 

Veranderen reisweg Niet van toepassing 
Alternatieve terugreis Niet van toepassing 

Terugbetaalbaar Niet van toepassing 
Op naam Kaart is op naam 

Overdraagbaar Kaart is op naam, dus niet overdraagbaar 

Geldig in 1ste klas 
Ja. Opgelet! Deze kaart geldt enkel voor de begeleider. De andersvalide reiziger 
moet een geldig vervoersbewijs hebben (al dan niet met korting) 

Geldig in 2de klas 
Ja. Opgelet! Deze kaart geldt enkel voor de begeleider. De andersvalide reiziger 
moet een geldig vervoersbewijs hebben (al dan niet met korting) 

Enkele reis Niet van toepassing 
Heen- en terugreis Niet van toepassing 

 
Voor meer uitleg over de termen kun je terecht op de pagina Veel gebruikte termen 
 

Niettegenstaande de uiterste zorg die besteed werd aan deze informatie, kunnen er fouten ingeslopen zijn waarvoor wij geen 
aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Bij afwijking gelden de voorwaarden zoals vermeld in de Vervoersvoorwaarden van NMBS  

http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/biljetten/diabolotoeslag.aspx
http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/faq/terminologie.aspx
http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/vervoersvoorwaarden.aspx

