NEXT + TRAIN CHARLEROI OF LUIK
Algemeen stadsabonnement – Agglomeratie Charleroi of Luik
 2e klas

 1 of 12 maanden

WAAR GEBRUIKEN?
Geldig voor een onbeperkt aantal trajecten* in de gekozen agglomeratie* (Charleroi of Luik) op de lijnen van het TECstadsnet (behalve voor lijn A van TEC Charleroi, die het station van Charleroi-Sud verbindt met Brussels South Airport), alsook
tussen de stations* en stopplaatsen* van NMBS die deel uitmaken van deze agglomeratie*, namelijk:
Voor Charleroi: Charleroi-Ouest, Charleroi-Sud, Châtelet, Couillet, Lodelinsart, Marchienne-au Pont, Marchienne-Zone,
Roux.
Voor Luik: Angleur, Ans, Bressoux, Chênée, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Herstal, Jemeppe-sur-Meuse, Leman,
Liège-Guillemins, Liège-Jonfosse, Liège-Palais, Liers, Milmort, Pont-de-Seraing, Sclessin, Tilff et Trooz.
De gebruiksvoorwaarden van je abonnement op het TEC-net zijn beschikbaar op www.infotec.be

VOOR WIE?
Voor iedereen.

OP WELKE DRAGER?
Een geldige persoonlijke MOBIB*-kaart, uitgegeven door NMBS, de MIVB, TEC of De Lijn.

WAAR AANKOPEN?
Je Abonnement Next + Train wordt enkel verkocht in de TEC-verkooppunten (voor 1 of 12 maand).

HOEVEEL KOST HET?
De prijzen voor het Abonnement Next + Train zijn beschikbaar bij TEC. Abonnementen worden enkel aangeboden voor 2e klas.
De tarieven zijn forfaitair.

HOE GEBRUIKEN?
• Zonder lopende validering is je abonnement niet geldig.
• Tijdens de geldigheidsperiode van van je Abonnement Next + Train reis je onbeperkt in de gekozen agglomeratie
(Charleroi of Luik).
• Verplaatsingen per trein tussen 2 stations* van de agglomeratie, via een station dat buiten diezelfde agglomeratie
valt, zijn slechts toegestaan indien je in het bezit bent van een vervoerbewijs dat dit traject* dekt.
* zie Lexicon

Geldig vanaf 20.04.2017

• Je reis op het NMBS-net dient beëindigd te zijn vóór de nachtelijke* onderbreking van de treindienst.

BESCHADIGING, VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE MOBIB-KAART?
Zie fiche 'MOBIB-kaart' .

EN DE TERUGBETALING?
Alle aanvragen tot terugbetaling moeten ingediend worden bij TEC.

KAN IK VAN KLAS VERANDEREN MET MIJN ABONNEMENT NEXT + TRAIN?
Nee, er bestaat alleen een abonnement Next + Train voor 2e klas.

HOE OVERGAAN VAN 2E NAAR 1E KLAS?
e

•

Je hebt reeds een abonnement dat geldig is in 2 klas.

•

Als je af en toe in eerste klas wil reizen, kun je een biljet klasverhoging* (enkel of heen-en-terug) kopen aan een van de
verkoopkanalen (automaat, loket, op detrein.be, in de trein tegen Boordtarief). De prijs wordt berekend op basis van het
prijsverschil:
• tijdens 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 1e klas.
De prijs van deze klasverhoging* is minstens gelijk aan de minimumprijs voor een biljet in 1e klas.

•

Aan de automaat of het loket kan je ook een kaart van 10 klasverhogingen* aan Standaardtarief* kopen voor een
specifiek traject.

* zie Lexicon
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