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Sinds 11 mei 2017,  

biedt Voyages-sncf.com meer dan 660 busverbindingen naar meer 
dan 80 steden in Frankrijk en 600 bestemmingen in Europa 

  

  

  
Voyages-sncf.com is de specialist voor online verkoop van treinreizen en van de 

bestemming Frankrijk. Eurolines, Europees leider in het busvervoer van reizigers 
binnen Europa en isilines, belangrijke busexploitant voor de lange afstanden in 
Frankrijk, zijn een distributie-overeenkomst aangegaan: Voyages-sncf.com 

biedt nu meer dan 660 routes naar meer dan 80 steden in Frankrijk aan door 
middel van isilines en meer dan 600 bestemmingen in Europa, waaronder 96 

steden in Frankrijk dankzij Eurolines. 
Met deze historische overeenkomst, diversifieert Voyages-sncf.com haar aanbod 
en versterkt haar positie als expert van de bestemming Frankrijk. 
  

RIJK AANBOD 

De distributieovereenkomst tussen Voyages-sncf.com, isilines en Eurolines stelt klanten 

in staat om toegang te krijgen tot een breder aanbod met de 29 nieuwe buslijnen – 15 
lijnen tussen regionale steden en de 14 lijnen vanuit Parijs. Voyages-sncf.com, de 

specialist voor online verkoop van treinreizen, had tot op heden een kleiner aanbod. Deze 
overeenkomst maakt het mogelijk haar positie als expert op de bestemming Frankrijk, te 
versterken. Sinds 11 mei 2017, of het nu om een trein- of busreis gaat, zal 

Voyages-sncf.com de beste keuze voor de Belgische reizigers zijn. 
  

Franck Gervais, CEO van Voyages-sncf.com: "In het dagelijks leven van de Fransen 

en de andere Europeanen neemt de bus nu een belangrijke plaats in naast de trein. De 

aanbiedingen ontwikkelen zich en nieuwe lijnen worden geopend. Wij volgen de 

ontwikkelingen binnen de sector zeer nauwgezet om zo het meest geschikte aanbod te 

kunnen bieden aan onze klanten. Dit is ook het doel van de overeenkomst met isilines en 

Eurolines. " 

  



Abonneer u op de Nieuwsbrief van Voyages-sncf.com om zo als een van de 

eersten informatie te ontvangen over: belangrijke data, speciale aanbiedingen 

en de nieuwe lijnen, klik hier. 

 

Einde 

  

Voor meer informatie : voyages-sncf.com 

 @Voyagessncf_com 
  
  

Voor zakenreizigers 
  

Voyages-sncf.com lanceerde in 2017 een nieuwe service, 
genaamd V. Pro. Deze applicatie is gericht op de professionals 

en bedrijven. De nieuwe service V.Pro biedt onder andere de 
volgende mogelijkheden:  

  
 Het aanmaken van een gratis professioneel profiel in enkele muisklikken. 

Daarnaast kunnen gegevens van een al bestaand profiel gemakkelijk worden 

ingevoerd in de applicatie. 
 Het raadplegen van informatie over zowel privé- als zakenreizen op hetzelfde 

profiel. De reizen kunnen eenvoudig van elkaar worden onderscheiden aan 
de hand van pictogrammen 

 De optie om meerdere bankpassen (professionele en persoonlijke) te 

koppelen aan hetzelfde profiel.  
 De mogelijkheid om alle reservaties te bekijken in één overzicht.  
 Het aanpassen van tickets vanaf een mobiel of een computer.  
 Het bijhouden van de gemaakte reiskosten in Concur. Dankzij de 

samenwerking met Concur kunnen de reiskosten gemakkelijk worden 
geëxporteerd in dit professionele budgetteringsprogramma. 
  

Kijk voor meer informatie op: https://be.voyages-sncf.com/nl/ 
  
  
  
OVER VOYAGES-SNCF.COM:  
Voyages-sncf.com is een filiaal van de Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF en de specialist voor treinreizen naar 
Europa en de Franse bestemmingen.  Het bedrijf is marktleider in de Europese reisindustrie met 1000 werknemers 
verspreid over Europa. In 2016, verkocht de groep 86 miljoen kaartjes met een jaarlijkse omzet van € 4.1 miljard, in meer 
dan 30 landen. Voyages-sncf.com biedt 15 websites in 8 talen, mobiele websites en apps, en een telefoon centrale 
toegankelijk voor heel Europa. Voyages-sncf.com biedt het hele reisaanbod van de Thalys tussen België, Duitsland, 
Nederland en Frankrijk aan, de Eurostarverbindingen tussen Londen, Lille en Parijs, de directe TGV-lijnen tussen Brussel 
en 26 belangrijke steden in Frankrijk. Op de site zijn ook alle TGV-lijnen, Intercités, IDTGV, Ouigo en Ouibus te vinden. In 
2017, voegt het aanbod Isilines en Eurolines zich toe aan het al bestaande OUIBUS evenals het autodelen met OUICAR en 
het taxi platform iDCab 
  
OVER SNCF (SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMIN DE FER FRANCAIS): 
De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) is een van de grootste 
personen- en goederenvervoersmaatschappijen ter wereld. Het bedrijf is aanwezig in 120 landen en heeft 260 000 
medewerkers. In 2016 behaalde het bedrijf een omzet van 32,3 miljard euro, waarvan 30% buiten Frankrijk. De groep richt 
zich op openbare dienstverlening en biedt een uitgebreid pakket diensten voor efficiënte reizen van deur tot deur voor 
vervoersbedrijven, logistieke partners, passagiers en overheidsdiensten. Voor meer informatie: sncf.com 
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Perscontacten 

www.open2europe.com 
Marieke Bruijns: +33 (0) 1 55 02 27 82 – m.bruijns@open2europe.com  

Voyages-sncf.com 
Mariella Salerno – Head of Brand Communication Europe - msalerno@voyages-sncf.com 
Sebastien Gaussot - European Brand Communications Executive - sgaussot@voyages-
sncf.com 
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