Handleiding:
Hoe gebruik je een promocode op beurope.com?

Hoe gebruik je de promocode van b-europe.com die je kan vinden op
http://tagcity.be?
Je vindt de exacte stappen terug in deze handleiding. Veel plezier met je korting?

http://tagcity.be/shop/nmbs/
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1. Stappenplan: hoe gebruik je de promocodes
Ga naar https://www.b-europe.com/Reizen en voeg je gewenste heenreis en eventueel terugreis in.
Klik vervolgens op “zoek treinen” om alle mogelijke vertrekdata en uren te zien.

Nadat je alle zoekresultaten overlopen hebt, kies je je gewenste treinrit en klik je op “bevestig
selectie” rechts bovenaan.
Na het invullen van enkele persoonlijke gegevens en het aanvaarden van de algemene voorwaarden,
klik je opnieuw op “volgende stap” rechts onderaan de website.

Nu zal je de mogelijkheid krijgen om je geldige promocode in te voeren en zo je korting te
bemachtigen.
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Voer je geldige promocode in in het daarvoor bestemde veld en klik op “valideer” om je korting te
bemachtigen.
Klik op “naar betaling” om je bestelling af te ronden en over te gaan tot de betaling van je ticket(s).

2. Informatie over NMBS Europe
2.1 Wat is NMBS Europe
Al sinds 1835 staat de NMBS garant voor veilige en comfortabele treinreizen doorheen België en
Europa. Op de website van NMBS Europe kun je snel en eenvoudig je treintickets reserveren naar
bestemmingen binnen Europa. Londen, Parijs, Brussel, Amsterdam, … Op de website van NMBS
Europe kun je snel en eenvoudig je tickets boeken naar één van deze prachtige bestemmingen.

2.2 Troeven
 Goedkope tarieven
 Snel en makkelijk je treintickets online bestellen
 Een duidelijk overzicht van alle verschillende mogelijkheden
 Profiteer regelmatig van leuke promoties/kortingen
 Betaal je treintickets met de Bancontact app
 Goede dienstverlening en klantendienst

2.3 Bedrijfsgegevens
Heb je een vraag voor NMBS Europe? Dan kan je hen steeds bereiken via het volgende emailadres:
customer.relations.nl@nmbs.be of via hun website.
Het hoofdkantoor van NMBS Europe is gevestigd in Brussel op volgend adres:
Frankrijkstraat 56
1060 Brussel.

Link naar Google Maps:
https://www.google.be/maps/place/Frankrijkstraat+56,+1060+SintGillis/@50.8327719,4.3291674,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3c46b549f2cf9:0xbbe22b1480
4fb4d0
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3. Nuttige koppelingen
Wens je meer informatie of meer te weten te komen over dit bedrijf? Check dan deze nuttige
koppelingen:




NMBS Europe op Facebook: https://www.facebook.com/NMBSEurope?element=contactblock2&position=link1
NMBS Europe op Twitter: https://twitter.com/NMBSEurope?element=contactblock2&position=link2
NMBS Europe op Google+: https://plus.google.com/+nmbseurope/posts?element=contactblock2&position=link3

4. Feedback
Heb je hulp nodig tijdens het gebruiken van een promocode op NMBS Europe? Of heb je een vraag
over deze handleiding? Aarzel dan niet om ons te contacteren:
Via het contactformulier:
http://tagcity.be/contact/
Per telefoon (enkel tijdens de kantooruren)
+32 (0)488 10 93 84
We wensen je alvast veel bespaarplezier!
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