AANVRAAG VAN EEN SCHOOLTREINKAART MET TUSSENKOMST VAN EEN DERDE BETALER
www.nmbs.be
Naam van de
contractant

Gemeentebestuur Oosterzele
Naam en handtekening van verantwoordelijke bij de contractant
+ stempel

09021

NMBS Code

op

Gedaan te
Maakloon ten laste van

de treinkaarthouder

Datumstempel
NMBS-Station (1)

Deze treinkaart moet opgemaakt worden voor onderstaande student (2)
Naam

Voornaam

Geslacht

Straat

Huisnr.

Woonplaats

Postcode

Geboortedatum

Tel. privé

Rijksregisternummer

e-mail

Gsm-nummer

Nummer van (eventuele)
vorige treinkaart

Nummer nieuwe treinkaart (1)

Type Treinkaart? (de gewenste klas, categorie en periode aankruisen a.u.b.)
Klas:

2de

1ste

Campuskaart

Periode:

1 maand

3 maanden

12 maanden

Wat is het toegelaten traject?
Het treintraject
van

naar

Via
En/of

van

naar

Bijkomende trajecten (niet van toepassing voor Campuskaart) (schrappen wat niet toegelaten is)
Bustraject(en) TEC (gelieve de exacte gemeente en halte in te vullen)

En/of

JA

NEEN

van

tot

Lijn nr

van

tot

Lijn nr

Maximum 2 (Stads)netten toegelaten (niet van toepassing voor Campuskaart)
Stadsnet(ten) TEC
(indien JA, stadsgebied(en) invullen)

Stadsnet MIVB

JA

NEEN

JA

NEEN

Netabonnement
De Lijn

JA

NEEN

(1) de loketbediende vermeldt het nr. van de nieuwe treinkaart en overhandigt een ontvangstbewijs aan de student.
(2) bij de aanvraag dient de student een recente pasfoto mee te brengen, zijn identiteitskaart voor te leggen en het eventuele schoolattest voor te leggen
BELANGRIJKE MEDEDELING (namens Gemeentebestuur Oosterzele): Met het attest “Aanvraag van een schooltreinkaart met tussenkomst van een derdebetaler” kan je ten
vroegste vanaf 18 augustus 2008 je nieuwe moederkaart aan een NMBS-stationsloket gaan afhalen. Eens deze moederkaart aangemaakt, geniet je bij iedere validering onmiddellijk
een korting van 25% op de kostprijs van je schooltreinkaart (enkel NMBS of NMBS + De Lijn). Het Gemeentebestuur Oosterzele verrekent immers vanaf 1 september 2008
rechtstreeks deze 25% met de NMBS. Je kan kiezen voor valideringen geldig voor één maand, drie maanden of 12 maanden. Wij raden aan om ineens 12 maanden geldig te maken.
Je betaalt slechts 10 maanden en hebt voor een volledig jaar een geldige treinkaart op zak.
TIP: Om lange wachttijden bij het loket te vermijden, wacht niet tot het einde van augustus om je treinkaart aan te vragen!!!
Deze gegevens zullen het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde behandeling door de NMBS, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. Zij zullen worden gebruikt voor
klantenbeheer en zullen aan firma’s worden doorgegeven om tevredenheidsenquêtes te verrichten. Om toegangsrecht uit te oefenen, richt een aanvraag tot “NMBS-Directie
Reizigers - Centrale Klantendienst B-RZ 042, S.13/6, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel”. Om kennis te nemen van de gegevens, zoals bedoeld in art.18 van de wet van 08/12/1992,
dient u zich tot de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te wenden.

Verklaring op erewoord: (strook te bewaren door de contractant - derde betaler)
Ondergetekende verklaart van zijn derde betaler
op datum van

een attest met code

Gemeentebestuur Oosterzele
te hebben ontvangen voor het bekomen van een
09021

schooltreinkaart en verklaart bij niet gebruik of stopzetting van de studie, onmiddellijk zijn kaart bij de derde betaler in te leveren.
Naam

Voornaam

Handtekening

Rijksregisternummer

School

Klas

