Railease via Olympus
Voor beroepsverplaatsingen of woon-werkverkeer
 1e klas
 2 klas

 20 valideringsdagen

WAAR GEBRUIKEN?
Geldig op het volledige NMBS-net, met inbegrip van de grenspunten*.

VOOR WIE?
Voor de personeelsleden van een bedrijf dat of een organisatie die de toegang heeft gekregen tot de Olympustoepassing
en het recht heeft via deze toepassing het product Railease aan te kopen. Om toegang te hebben tot dit aanbod, moet de
reiziger over een bedrijfsvoertuig beschikken.

OP WELKE DRAGER ?
Railease 20 bestaat uit 20 dagen vrij reizen die na aankoop worden opgeslagen op het platform van Olympus. Ze vormen
geen vervoerbewijs.
De Railease-biljetten die worden aangekocht en geleverd via de Olympus-app vóór elk traject* zijn biljetten in de vorm van
een 2D-barcode op een smartphone. Deze zijn geldig als vervoerbewijs.

WAAR AANKOPEN?
Railease 20 kan alleen worden aangekocht als je werkgever je op voorhand toegang heeft gegeven tot de Olympus-app.
Vooraleer je een Railease 20 koopt, moet je de Gebruiksvoorwaarden van Railease aanvaarden via de Olympus-app.
Je vindt een herhaling van de Gebruiksvoorwaarden van Railease en de Toegangsvoorwaarden tot dit product aan het
einde van dit document.
Vervolgens kun je een Railease 20 kopen en daarna, via je Olympus-app, Railease-biljetten aankopen vóór elk traject*.

HOE GEBRUIKEN?
• Railease 20 bestaat uit 20 dagen vrij reizen in 1e of 2e klas, te gebruiken binnen een periode van 12 maanden vanaf
de datum van de aankoop.
• Om een vrijkaart voor 1 dag te activeren, moet je, op de gekozen datum en voor elk traject* dat je tijdens de dag
wenst af te leggen, via de Olympus-app een Railease-biljet kopen vooraleer je in de trein stapt.
• Je kunt reizen tot de nachtelijke onderbreking* van de treindienst.
• De Railease-biljetten die zijn aangekocht via de Olympus-app zijn op naam en kunnen niet worden doorgegeven,
omgeruild of terugbetaald.
• De Railease 20 is strikt persoonlijk. Als de initiële koper van een Railease 20 een aantal resterende geldige reisdagen
niet meer kan gebruiken, dan kan hij via Olympus, maximaal 1 dag overdragen aan een collega. De geldigheidsperiode
van de reisdagen in kwestie blijft ongewijzigd.
*zie woordenlijst

Geldig vanaf 13.04.2017

HOEVEEL KOST HET?
• De prijzen van de Railease 20 zijn forfaitair.
• Bij de aankoop van een Railease 20 varieert de prijs volgens de gekozen klasse.

EN DE TERUGBETALING?
• Zie rubriek ‘Herhaling van de Gebruiksvoorwaarden’

HOE OVERGAAN 2E NAAR 1E KLAS?
e

• Als je af en toe in 1 klas wenst te reizen:
e

• Je hebt al een Railease-biljet, dat geldig is voor 2 klas.
• Je kunt via een van de verkoopkanalen (automaten, loket, op detrain.be, in de trein aan Boordtarief*)
een bijkomend biljet klasverhoging* kopen. De prijs wordt berekend op basis van het prijsverschil:
• Ttijdens de week: tussen de prijzen van de 2 klassen van het Standaardtarief* voor het
traject dat je werkelijk aflegt in eerste klas.
• Tijdens het weekend en op feestdagen: tussen de prijzen van de 2 klassen van het Tarief
50 %* voor het traject dat je werkelijk aflegt in eerste klas.
• Aan het loket of aan de automaat kun je ook een kaart van 10 klasverhogingen kopen voor een
specifiek traject*.
• Wil je vaker in eerste klas reizen, dan kun je, als je hier het recht toe hebt, een
Railease (20 dagen vrij reizen) in eerste klas kopen.

MOET IK EEN SUPPLEMENT BETALEN?
Als je vanuit of naar Brussels Airport-Zaventem reist, hoef je geen Diabolotoeslag* te betalen. Om toegang te krijgen
tot de luchthaven, houd je de barcode van je Railease-biljet voor de lezer om de poortjes te openen.
Als je je Railease gebruikt op de hogesnelheidstrein ‘ICE’ voor het traject tussen Brussel-Zuid en Luik-Guillemins of
omgekeerd, dan koop je een afzonderlijk supplement. Voor meer info over de aankoop, zie www.b-europe.be. De
specifieke voorwaarden die bepaald zijn door de vervoerder die deze treinen beheert, zijn van toepassing (zie
www.bahn.com).

WAT LAAT MIJN RAILEASE TOE?
• MAG IK MIJN REIS ONDERBREKEN OF EEN ANDERE BESTEMMING KIEZEN TIJDENS MIJN

REIS?
Ja, je kunt vrij reizen, op voorwaarde dat je een Railease-biljet hebt gekocht voor het traject* dat je wilt afleggen,
vooraleer je in de trein stapt.
• ANDERE VOORDELEN?
Wanneer je je Railease uitsluitend gebruikt voor je beroepsverplaatsingen en woon-werkverkeer, wordt dit fiscaal
gezien niet beschouwd als een voordeel van alle aard.

*zie woordenlijst
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HERHALING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN RAILEASE
• Een ‘Railease 20’ is een formule die recht geeft op 20 reisdagen en maximaal gedurende 1 jaar na aankoopdatum
geldig is; vervallen reisdatums worden niet teruggenomen of terugbetaald.
• De Railease 20 is strikt persoonlijk. Als de initiële koper van een Railease 20 een aantal resterende geldige
reisdagen niet meer kan gebruiken, dan kan hij maximaal 1 dag overdragen aan een collega. De geldigheidsperiode
van de reisdagen in kwestie blijft ongewijzigd.
• Railease is alleen bestemd voor werknemers die over een bedrijfswagen beschikken.
• Als je een reisdag valideert, kun je onbeperkt reizen op het Belgische net, en dit gedurende de hele dag (tot de
nachtelijke onderbreking* van de treindienst). Wie houder is van een Railease moet zijn reis valideren vooraleer hij in
de trein stapt en in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs voor dit traject* (in de vorm van een 2D-barcode).
• De Railease is geldig in de treinen van de gewone dienst. De eventuele toeslag, verschuldigd aan boord van
bepaalde treinen, is ten laste van de betrokken reiziger. De internationale treinen, net als de hogesnelheidstreinen
Thalys, TGV, ICE of Eurostar, zijn geen treinen van de gewone dienst.
• Het treinbegeleidingspersoneel van NMBS is ertoe gerechtigd de voorlegging van enkele identiteitsstukken te eisen
die aantonen dat de gebruiker van de Railease de wettelijke houder van deze laatste is. NMBS wijst iedere
aansprakelijkheid af bij verkeerd gebruik van de Railease. Frauduleus of onregelmatig gebruik door de reiziger zal
door NMBS worden vastgesteld. NMBS zal de betrokken reiziger een boete opleggen volgens de bedragen vermeld
in de ‘Vervoersvoorwaarden’.

*zie woordenlijst
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