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Bij Eurostar hebben we een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom werken wij 
keihard om het milieu te beschermen en onze CO

2
-

uitstoot zo laag mogelijk te houden. We doen ook al 
het mogelijke voor de veiligheid van onze reizigers 
en onze medewerkers. 

Ook al hanteren we een beperkte dienstregeling  
(zie hier), je kunt nog steeds reizen tussen 
Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Rijsel en Parijs 
enerzijds, en Londen anderzijds. Op de volgende 
pagina’s lees je hoe we ervoor zorgen dat onze 
passagiers zich op hun gemak voelen als ze met ons 
reizen.
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PASSAGIERS OP DE 
HOOGTE HOUDEN

REGELMATIGE UPDATES
Van reisinformatie tot wat te 
verwachten tijdens de reis, we geven 
onze klanten alle nodige informatie 
via onze app, op eurostar.com en 
met e-mails. Wij raden passagiers 
aan om ons hun contactgegevens te 
bezorgen minstens 48 uur voor het 
vertrek van hun trein. Zo kunnen we 
hen makkelijk contacteren. En we raden 
aan om onze app te downloaden voor 
pushberichten en een contactloze reis.

TESTS EN VERPLICHTE 
FORMULIEREN
Alle passagiers moeten momenteel 
een coronavirus-test doen en enkele 
verplichte formulieren invullen. We 
raden alle klanten aan om de recentste 
overheidsinformatie te raadplegen 
van zowel het land van vertrek als het 
land waar ze naartoe reizen, omdat 
de richtlijnen op korte termijn kunnen 
veranderen. Klanten kunnen nu ook 
vooraf een test boeken in het station 
van London St Pancras International.

Ga naar onze coronavirus-hub voor de 
recentste informatie.

WIJZIGINGEN NA BREXIT
Tot en met 30 september 2021 
kunnen EU-burgers nog reizen met 
hun nationale identiteitskaart, daarna 
is een paspoort vereist. 

Specifiek voor Britse paspoorten: die 
worden afgestempeld en ze moeten 
minder dan 10 jaar oud zijn en nog 
minimaal zes maanden geldig. 

Er zijn ook wijzigingen in de 
douanevoorschriften. 

Meer info op onze Brexit-hub.

http://eurostar.com
https://www.eurostar.com/be-nl/over-eurostar/eurostar-app
https://www.privatecoronavirustests.com/page/eurostar-testing
https://www.privatecoronavirustests.com/page/eurostar-testing
https://www.eurostar.com/be-nl/reisinformatie/praktische-informatie/verkeersinformatie/coronavirus-en-eurostar-service
https://www.eurostar.com/be-nl/brexit
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STAP 6
Draag een mondkapje in  
het station en op de trein

STAP 5
Controleer op je ticket de aanbevolen 

aankomsttijd in het station

STAP 1
Bewaar je digitale tickets in onze 

app voor een contactloze reis

STAP 2
Check onze informatie over de 
Brexit en zorg dat je de juiste 

formulieren en een negatieve test hebt

STAP 4
Pak je bagage (maximaal 2 koffers tot 

85 cm lang) en 1 handbagage

STAP 3
Check onze actuele reisinformatie 

24 uur voor je vertrekt
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FLEXIBELE TICKETS
Door onze flexibele tickets kunnen passagiers 
hun reis omboeken zo vaak als ze willen, zonder 
omboekingskosten, tot 7 volle dagen vóór  
het vertrek.*

E-VOUCHERS
Klanten met een boeking tot en met 30 
september 2021 kunnen een e-voucher 
aanvragen als zij liever nog niet reizen. Een 
e-voucher aanvragen en meer info over de 
mogelijkheden kan hier.

MEER 
FLEXIBILITEIT 
VOOR DE 
PASSAGIERS 
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* Zie voorwaarden. Meer info hier.

https://managebooking.eurostar.com/be-nl
https://www.eurostar.com/be-nl/reisinformatie/gerust-op-reis/flexibel-boeken


Onze tickets bieden je klanten 
meer flexibiliteit dan ooit, in 
al onze reisklassen.

FLEXIBELE 
TICKETS

SNEL EN SLIM SERVICE EN STIJL GEMAAKT VOOR BUSINESS
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OMBOEKINGEN

• Klanten kunnen hun 
tickets omboeken zonder 
omboekingskosten tot 7 volle 
dagen voor het vertrek. Ze betalen 
wel een eventueel tariefverschil. 

• Een klant die tickets omboekt 
binnen 7 dagen van vertrek,   
betaalt omboekingskosten: € 40 
persoon, per traject, plus een 
eventueel tariefverschil. 

• Klanten kunnen hun 
tickets omboeken zonder 
omboekingskosten tot 7 volle 
dagen voor het vertrek. Ze betalen 
wel een eventueel tariefverschil.  

• Een klant die tickets omboekt 
binnen 7 dagen van vertrek, 
betaalt omboekingskosten: € 50 
persoon, per traject, plus een 
eventueel tariefverschil. 

Route van Brussel of Parijs 
naar Londen

• Tickets kunnen gratis worden 
omgeboekt. Klanten die niet 
reizen, kunnen de tickets omboeken 
tot 60 dagen na de oorspronkelijke 
reisdatum. 

Route van Amsterdam en 
Rotterdam naar Londen

• Klanten kunnen hun tickets gratis 
omboeken tot aan het vertrek,  
maar niet daarna.

TERUGBETALING

• Niet terugbetaalbaar • Niet terugbetaalbaar
Route van Brussel of Parijs 
naar Londen

• Tickets zijn volledig terugbetaalbaar. 
Klanten die hun tickets niet 
gebruiken, kunnen een terugbetaling 
vragen tot 60 dagen na de 
oorspronkelijke vertrekdatum.

Route van Amsterdam en 
Rotterdam naar Londen

• Klanten kunnen een volledige 
terugbetaling vragen tot vóór het 
vertrek, maar niet daarna.



Onze medewerkers werken hard om goed voor alle 
passagiers te zorgen. Ze dragen de hele tijd een 
mondkapje om iedereen te beschermen. 

Als een passagier zich zorgen maakt, staan onze 
medewerkers klaar met advies en begeleiding. 

03 ZORG VOOR ONZE PASSAGIERS ONDERWEG

ZORG VOOR 
ONZE 
PASSAGIERS 
ONDERWEG



GRONDIGE SCHOONMAAK
We maken onze stations en treinen 
intensief schoon voor elke reis. Daarbij 
concentreren we op het desinfecteren 
van dingen die mensen waarschijnlijk 
het meest aanraken, zoals deurknoppen 
en tafels.

ONTSMETTENDE HANDGEL
Er is ontsmettende handgel beschikbaar in 
onze stations. En in de trein worden zeep 
en water vaker aangevuld, zodat reizigers 
regelmatig hun handen kunnen wassen 
tijdens de reis.

04 EXTRA AANDACHT VOOR HYGIËNE

EXTRA AANDACHT 
VOOR HYGIËNE

ONTSMETTEN VAN TRAYS
In London St Pancras International hebben 
we UV-technologie geïnstalleerd bij de 
bagagecontrole die de bakjes automatisch 
desinfecteert na elk gebruik om het risico 
op infectie te minimaliseren.
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ONZE LOUNGES
In de Business Premier lounges serveren we nu alleen 
individueel verpakte maaltijden en de cocktail- en 
smoothiebars zijn tijdelijk gesloten. 

De capaciteit in de lounge wordt op drukkere tijden 
verminderd om social distancing mogelijk te maken. Er is 
ook een nieuw eenrichtingssysteem dat zoveel mogelijk 
moet worden gevolgd.

We bieden een breed gamma aan gratis tijdschriften 
en een flinke voorraad zodat alle klanten wat kunnen 
meenemen voor onderweg. Of klanten kunnen in de 
lounge lezen en het leesmateriaal achterlaten waarna onze 
medewerkers het weggooien. 

MAALTIJDEN IN DE TREIN
Alle maaltijden worden geserveerd met een deksel en 
bakkerijproducten zijn individueel verpakt. Klanten krijgen 
antibacteriële doekjes en handgel voor de maaltijd. En om 
contact te vermijden, staat ons menu nu online.

https://www.eurostar.com/be-nl/onboard


05 EEN VEILIGE REISOMGEVING

MONDKAPJE

Het is verplicht om een mondkapje te dragen, 
zowel in de stations als in de trein. Zo voelt 
iedereen zich onderweg prettiger en veiliger. 
(Sommige mensen hoeven het mondkapje niet 
te dragen. Meer info op eurostar.com).

ZITPLAATSINDELING

In elk rijtuig behouden we lege zitplaatsen, 
zodat er meer ruimte is. Ook verdelen we de 
gereserveerde zitplaatsen gelijkmatig over 
de hele trein. Hierdoor kunnen passagiers 
voorlopig niet zelf hun zitplaats uitkiezen.

EEN VEILIGE 
REISOMGEVING

https://www.eurostar.com/be-nl/reisinformatie/praktische-informatie/verkeersinformatie/coronavirus-en-eurostar-service


05 CREATING A SAFE SPACE FOR TRAVEL

IN HET STATION
In onze stations zijn een aantal aanpassingen gebeurd en 
we vragen de passagiers om naar de borden te kijken en 
instructies te volgen. Goed om te weten: het kan langer 
duren om door de beveiliging te gaan door aanvullende 
controles als gevolg van het coronavirus en de Brexit.

METROPOLITAN
Ons treintijdschrift is nu online beschikbaar.  
De recentste editie staat op metropolitan-eurostar.com

EURODESPATCH
Eurodespatch is tijdelijk gesloten omdat we alleen 
essentiële diensten leveren. Helaas kunnen we daardoor 
op dit moment geen bagage- en fietsservice aanbieden.
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https://metropolitan-eurostar.com/
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Gooi zakdoekjes meteen  
na gebruik weg

Was je handen  
regelmatig

Schud geen handen,  
en omhels of kus niet  

bij het begroeten

Bewaar je digitale tickets  
op onze app zodat je 

contactloos kunt reizen

GA MET EEN GERUST  
HART OP REIS DOOR...

Hoest en nies in een  
zakdoekje of je elleboog

Draag een mondkapje  
op te trein en in het station

Wash your 
hands regularly

Cough and 
sneeze in your 

elbow or a tissue

Throwing away 
tissues immediately 

after use

Staying seated 
whenever you can

Staying at least 
2 metres apart 

from others

 
Not greeting others 

with a handshake, 
hug or kiss on

 the cheek

4001

Toiletten : 
doortrekknoppen, 
handgrepen en 
deurknoppen

Stoelen en 
armleuningen

Tafels en 
klaptafels

BagagerekkenBinnen- en 
buitendeurknoppen

OPPERVLAKTEN DIE WE  
REGELMATIG DESINFECTEREN

Toiletten:
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ZORG VOOR 
HET MILIEU

DUURZAAMHEID
Niet alleen onze elektrische treinen 
doen hun best voor de planeet. Wij 
nemen duurzaamheid serieus bij alles 
wat we doen: van minder plastic voor 
eenmalig gebruik, tot het verminderen 
van papieren tickets.

GROENER REIZEN
Onze treinen rijden volledig op 
elektriciteit en stoten tot 93% minder 
CO

2
 uit per reiziger dan vergelijkbare 

vliegreizen.*

*Op basis van CO2e-uitstoot in 2019. Meer info op eurostar.com

https://www.eurostar.com/be-nl/groene-reis


Heb je nog vragen, of wil je meer informatie, stuur dan een e-mail naar 

THANK 
YOU

sales.support@eurostar.com


