
  
Brussel, 22 December 2017  

  

Eurostar lanceert nieuwe app  
  

Eurostar, de hogesnelheidstrein die het Verenigd Koninkrijk met het Europese vasteland verbindt, 
kondigt de lancering van zijn gloednieuwe app aan. De app biedt vrijetijds- en zakenreizigers een meer 

gestroomlijnde ervaring, waarbij elke stap van de reis eenvoudig te beheren is via hun smartphone. 

De app is nu beschikbaar op Apple iOS en Google Play.   

  

Functies  

• Tickets boeken: met de nieuwe app kunnen reizigers in enkele klikken een treinreis boeken  

• Nieuwe bestemmingen: Reizigers kunnen via de app hun reis naar aansluitende 
bestemmingen boeken.   

• E-tickets: Reizigers hoeven niet langer hun tickets te printen, maar kunnen ze eenvoudig 

opslaan in hun smartphone en scannen aan de check-in.   

• Boeking wijzigen: Reizigers kunnen onderweg hun boeking beheren of wijzigen.   

• Online loyaltyprogramma: Passagiers kunnen rechtstreeks vanuit de app toegang krijgen tot 
het nieuwe loyaltyprogramma, Club Eurostar. Zo krijgen ze met hun online lidmaatschapskaart 

snel en eenvoudig toegang tot exclusieve kortingen en voordelen.  

• Entertainment in de trein: Toegang tot meer dan 300 uur tv-programma's, films, games en 

meer vanuit de app, rechtstreeks te streamen tijdens de treinreis op de smartphone, laptop 

of tablet.   

• Treintijden in realtime: Actuele reisinformatie op de dag van heen- or terugreis  

  

Voor meer informatie of om tickets te boeken, surf naar eurostar.com.   

  

EINDE  

  

Noot aan de redactie  

  
Voor persbeelden en ander -materiaal, bezoek eurostarcreative.com en mediacentre.eurostar.com.  

  
Perscontacten  

Evelyne Van Cleven  
Senior Press Officer Benelux  

Tel: 02 641 58 91  
evelyne.vancleven@eurostar.com  

Bérénice Decharneux  
Media Relations Manager Continental Europe   

Tel: 44 (0) 7 710 057 768 

berenice.decharneux@eurostar.com  

  
Over Eurostar  

1. Eurostar is de hst-operator die Brussel, Rijsel, Calais, Parijs en Disneyland® Parijs rechtstreeks 

verbindt met London St Pancras International, Ebbsfleet International en Ashford International. 

Daarnaast rijden er ook treinen van Londen naar het zuiden van Frankrijk met stops in Lyon, 

Avignon en Marseille, en naar de Franse Alpen, de Zwitserse Alpen en Genève.  
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2. Eurostar werd opgericht in 1994 als een partnership tussen drie spoorwegmaatschappijen: SNCF, 

NMBS en LCR (London and Continental Railways).   

3. Op 1 september 2010 werd Eurostar een eengemaakte bedrijfsentiteit met drie aandeelhouders: 

SNCF, NMBS en LCR.   

4. In 2014 werd de LCR-holding overgedragen aan de Britse schatkist. De Britse overheid verkocht de 

holding op 28 mei 2015 aan een consortium dat bestaat uit Caisse de Dépôt et Placement du 

Québec (CDPQ) en Hermes Infrastructure.   

5. Eurostar is medeoprichter van Railteam, een partnership tussen Europa’s leidinggevende 

hstoperatoren dat gemakkelijkere manieren ontwikkelt om tickets te boeken en te reizen via het 

Europese hst-netwerk dat een snelle uitbreiding kent.   

6. Eurostar en Getlink (het voormalige Eurotunnel) zijn volledig gescheiden bedrijven met twee 

afzonderlijke managementteams. Eurostar is de grootste klant van Getlink.   

7. De normale Eurostar-tickets zijn beschikbaar vanaf € 39 enkele reis op basis van een verplichte 

retour. Reserveer via eurostar.com of via de andere verkooppunten van Eurostar.  
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