Actievoorwaarden
"Proef eens van de trein"
Algemeen
Art. 1:
De actie "Proef eens van de trein" wordt georganiseerd door de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen, “NMBS”, N.V. van publiek recht, met maatschappelijk zetel
Frankrijkstraat, 56, 1060 Brussel, waarvan de Directie NMBS Marketing & Sales, bureau BMS.15, 10-14, Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel deel uitmaakt.

Art. 2:
Door deelname aan deze actie worden de bedrijven en hun werknemers geacht op de hoogte
te zijn van deze voorwaarden en gaan ze hiermee akkoord.

Aanbod
Art. 3:
De actie “Proef eens van de trein” voorziet een proefabonnement van één maand in tweede
klasse, op een specifiek woon-werktraject, voor werknemers van bedrijven die door NMBS
worden uitgenodigd voor deze actie.
Met “werknemers” worden werknemers in de klassieke relatie aansteller–werknemer bedoeld.
Het gaat m.a.w. om werknemers die op de payroll van het deelnemende bedrijf staan.
Het is niet mogelijk om het proefabonnement om te ruilen voor andere abonnementen of
andere producten van de NMBS of om de waarde ervan in te ruilen voor valuta. Ook een
klasverhoging of trajectwijziging is niet toegestaan.

Art. 4:
De actie duurt tot 31 december 2017. NMBS behoudt echter het recht deze actie eerder te
beëindigen of te verlengen.

Deelname
Art. 5:
Deelname aan deze actie staat alleen open voor werknemers van bedrijven waarvan de
maatschappelijk zetel gevestigd is in België. Bedrijven en hun werknemers kunnen enkel
deelnemen op persoonlijke en schriftelijke uitnodiging van NMBS.

Art. 6:
Enkel werknemers van deelnemende bedrijven, die nog geen woon-werkverkeerabonnement
hebben bij NMBS kunnen deelnemen aan de actie.

Art. 7:
De periode van de gratis proefmaand wordt bepaald door de werkgever in overleg met NMBS
en is gelijk voor alle werknemers van het bedrijf. De proefmaand kan ten vroegste 31 dagen
na registratie door de werkgever starten.

NMBS behoudt zich het recht voor om de data van de proefperiode op elk moment te
wijzigen.

Art. 8:
Bedrijven en werknemers kunnen slechts eenmaal deelnemen aan de actie.

Art. 9:
Deelname aan deze actie is volledig gratis en vrijblijvend. Extra kosten die gemaakt moeten
worden om deel te nemen (bv. internetverbinding of afhalen van het abonnement), zijn
evenwel ten laste van de deelnemer.

Inschrijving
Art. 10:
10.1 Om op geldige wijze aan deze actie deel te nemen, moet het bedrijf:
o Zich registreren via een gepersonaliseerde link die het van NMBS ontvangt.
o Alle benodigde gegevens invullen op de registratiepagina.
10.2 Om op geldige wijze aan deze actie deel te nemen, moet de werknemer:
o Zich registreren via de link die hij van zijn werkgever ontvangt.
o Op het moment van inschrijving werkzaam zijn bij een deelnemend bedrijf.
o Alle benodigde gegevens invullen op de registratiepagina.

Art. 11:
11.1 NMBS heeft het recht om de deelname van de kandidaten van wie de persoonlijke
gegevens onjuist of onvolledig zijn, te weigeren.
11.2 NMBS kan te allen tijde een persoon - al dan niet definitief - van deelname aan
acties (mede) georganiseerd door de NMBS voor een bepaalde periode uitsluiten in
geval zij misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een actie vermoedt.

Weekendbiljet
Art. 12:
NMBS biedt werknemers van deelnemende bedrijven, die reeds in het bezit zijn van een
woon-werkverkeerabonnement van NMBS, eenmalig een gratis Weekendbiljet in tweede
klasse.

Art. 13:
Om op geldige wijze een gratis Weekendbiljet te bekomen, moet deze werknemer:
o Zich binnen één week na het ontvangen van de uitnodigingsmail registreren via
de link in de e-mail die hij van zijn werkgever ontvangt.
o Op het moment van inschrijving werkzaam zijn bij een deelnemend bedrijf.
o Alle benodigde gegevens invullen op de registratiepagina, inclusief een geldig
MOBIB-kaartnummer waarop een bestaand woon-werkverkeerabonnement staat.

Persoonlijke gegevens
Art. 14:
NMBS garandeert de privacy van de deelnemer met inachtneming van alle wettelijke of
andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle persoonlijke gegevens die door de deelnemers via het inschrijvingsformulier meegedeeld
worden, worden bewaard in een database die door NMBS beheerd wordt. Deze gegevens
kunnen gebruikt worden om promoties of kortingen te versturen. Deze gegevens worden als
vertrouwelijk behandeld.
U kunt uw persoonsgegevens op ieder ogenblik raadplegen, ze laten corrigeren of NMBS
vragen ze uit haar bestanden te wissen of ze niet geheel of gedeeltelijk aan derden mee te
delen.
U kunt NMBS contacteren op het volgende adres: Klantendienst van de NMBS,
Hallepoortlaan 40 in 1060 Brussel, of een e-mail naar privacy@b-rail.be sturen.

Aanpassing van de actievoorwaarden
Art. 15:
Door zich in te schrijven onderschrijft de deelnemer alle bepalingen in deze voorwaarden en
verklaart hij uitdrukkelijk dat hij er kennis van genomen heeft en het wil naleven, met inbegrip
van alle latere wijzigingen die noodzakelijk zouden blijken.

Art. 16:
Een digitale versie van de actievoorwaarden kan aangevraagd worden via
business@b-rail.be. Hetzelfde adres kan ook gebruikt worden voor vragen of opmerkingen
met betrekking tot de actie.
Een schriftelijke versie van de actievoorwaarden kan aangevraagd worden op het volgende
adres: NMBS Business Center, B-MS.112 - 10-14, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. Het
verzoekende bedrijf steekt bij zijn aanvraag een voldoende gefrankeerde enveloppe met het
adres erop waaraan het antwoord geadresseerd kan worden. Hetzelfde adres kan ook
gebruikt worden voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de actie. De procedure is
identiek aan die voor de aanvraag van een schriftelijke versie van de actievoorwaarden.

Varia
Art. 17:
NMBS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die kunnen optreden
met de website, noch voor een eventuele incompatibiliteit tussen de technologie gebruikt voor
de actie en de hardware-/softwareconfiguraties die door de deelnemer gebruikt worden.
NMBS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onderbreking of annulering
van de actie omwille van redenen die buiten haar wil liggen (met name door onvoorziene
omstandigheden of overmacht).
De algemene vervoersvoorwaarden van NMBS zijn van toepassing voor alle participerende
werknemers van de deelnemende bedrijven.

