Hartelijk dank voor uw boeking op www.bahn.com/nl!
Let op de volgende aanwijzingen m.b.t. uw online-ticket :
Druk het online-ticket af op een wit A4-tje.
Let erop dat bij het printen van het online-ticket de afbeeldingen ook moeten worden afgedrukt.
Uw ticket is geldig voor u persoonlijk in combinatie met een Duits identiteitsbewijs of paspoort,
een voor de grensovergang naar Duitsland geldig identiteitsbewijs of paspoort, uw elektronische
in Duitsland opgestelde verblijfsvergunning of een BahnCard.

Uw online-ticket geldt alleen voor het op het ticket onder 'Fahrkarte' vermelde reistraject. Onder
'Ihre Reiseverbindung' vindt u informatie over eventuele volgende deeltrajecten (bijv. met de bus)
waarvoor mogelijk een ander ticket vereist is.

Staat er op uw online-ticket de aanvulling +City achter de naam van het station, dan kunt u in
het stadsgebied gebruikmaken van het openbaar vervoer voor een reis van/naar dit station
(de reisdatum is dezelfde als aangegeven onder “Ihre Reiseverbindung”). Meer informatie
vindt u op www.bahn.com/nl/cityticket.
Een treinkaartje komt in principe overeen met een vervoerscontract. Contractuele vervoerders
kunnen daarbij één of meerdere vervoersmaatschappijen zijn. Voor informatie over uw rechten
als reiziger kunt u terecht bij het treinpersoneel, een verkooppunt of op de website
www.bahn.com/nl/reizigersrechten.
Indien zich wijzigingen voordoen in uw reisplanning kunt u online-tickets op
www.bahn.com/nl/annuleren of in een DB Reisezentrum laten annuleren of
restitueren (overeenkomstig het tarief). In reisbureaus is restitutie niet mogelijk.

Uw reisroute geeft u actuele informatie over aankomsttijden, services op het station, of
Call-a-Bike-stations. Deze service is niet beschikbaar voor tickets die niet aan specifieke
verbindingen zijn verbonden (bijv. Länder-Tickets). Uw persoonlijke reisroute vindt u op
www.bahn.com/nl/reisroute.
Informeer kort voor vertrek naar eventuele wijzigingen. Dit kunt u online doen op www.bahn.com,
op uw mobiele telefoon via de Navigator App of op m.bahn.de, of telefonisch via het nummer
0180 6 99 66 33 (20 ct/gesprek. vanaf een Duitse vaste lijn, tarief mobiele telefoon
max. 60 ct/gesprek.).
Let er bij uw bagage op dat u deze eigenhandig in de bagagerekken of onder uw stoel kunt opbergen.
Bagage met een maximale afmeting van 70 x 50 x 30 cm is hiervoor geschikt. Bij kinderwagens zijn
opbergbare modellen aan te raden. Gangpaden, deuren en brandblussers moeten voor uw eigen
veiligheid vrij toegankelijk blijven.
Aanwijzing voor reizen naar Nederland:
Op veel grotere stations in Nederland bevinden zich poortjes (gates) via welke het perron
kan worden betreden of verlaten. Deze poortjes kunnen met de barcode van uw online-ticket
worden geopend. Houd daartoe de barcode tegen het verlichte vlak aan uw rechter zijde.
Met “Umwelt-Plus”, “BahnCard”, tijdkaart of als “bahn.business”-klant reist u in het interregionaal
vervoer op 100% groene stroom. Bereken uw persoonlijke bijdrage op www.bahn.com/nl.
Wij wensen u een prettige reis!

