Reizen met de trein

1. Reis je met de trein?
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Maar niet in Nederland. Ik reis via Hamont-Achel in Belgie voorbij Weert met de
trein naar Antwerpen
Sinds kort hebben we het abonnement op moeten zeggen
Het is tegenwoordig veel te onduidelijk hoe het allemaal zit met de
treinkaartjes. Aanschaf, inchecken e.d. Voor degene die niet zo vaak met de
trein reizen, is het er niet prettiger op geworden.
Ik weet niet eens hoe dat tegenwoordig moet.
Sinds ik met de rollator moet lopen en geen trap kan lopen kan ik niet meer
reizen in die dubbeldekkers je moet of wel trap op of af
Vind ik veel te duur en dan ook nog staan (72 jr)
We vinden het lastig een kaartje te regelen, de ov regeling of die goedkope
voor ouderen 5 keer per jaar. zou wel willen.
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1.1 Kun je altijd een plekje vinden om te zitten?

(n=294)
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Buiten de spitsuren
Heb OV kaart na negen uur reizen
Ik reis alleen met de trein in weekenden. Als ik voor mijn werk ergens naartoe
moet pak ik bewust niet de trein.
Met NS voordeel reis je vanaf 9.00u en is er plek genoeg. De terugreis is meestal
overvol rond 17.00-18.00u en moet je staan.....na een vermoeiende dag.
Toen ik studeerde, een aantal jaar geleden. Was het een zeldzaamheid om een
zitplek te bemachtigen. Tegenwoordig reis ik meer buiten de spitsuren, dus is dat
makkelijker.
Tussen Venlo en Eindhoven is er vaak nog wel plaats. Maar na Eindhoven is de trein
vaak overvol.
Vooral als je naar een evenement gaat zijn de treinen vaak overvol.
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ConsumentenClaim heeft onlangs de NS gedagvaard voor overvolle treinen in de spits.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2. "Een zitplaats in de trein moet gegarandeerd worden, daar
betaal je tenslotte voor"
50%
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De tarieven zijn erg hoog en dan mag je ook verwachten dat je kan zitten
In ieder geval voor 65+. Maar welke jongere persoon staat tegenwoordig nog op
voor n oudere man/vrouw.
Je betaald er toch voor! En reizen met de trein is echt niet zo voordelig. Wanneer je
met vier personen bent is de auto voordeliger en veel comfortabeler.
Alhoewel ik me kan voorstellen dat het niet altijd mogelijk is om daarvoor te zorgen.
De treinkaartjes zijn al duur genoeg, dus wil ik ook graag zitten. En als er geen plaats
meer is in de 2de klasse ga ik gewoon naar de 1ste klasse.
Garanderen kan uiteraard nooit, een streven moet het wel zijn. Ik verwacht dat men
redelijk kan inschatten, met gegevens uit het verleden, hoe druk een trein op
bepaalde tijdstippen zal zijn.
In de spits is het echter niet helemaal te voorkomen dat niet iedereen kan zitten
Kleine kanttekening: in de spits is het erg druk en is het niet zo`n ramp om te
moeten staan. Er is een duidelijk verschil tussen `moeten staan` en `als sardientjes in
de trein gepropt`. Over het algemeen moet er wel een mogelijkheid zijn om te
zitten.
Maar dan wordt het openbaar vervoer nog duurder denk ik
Maar tijdens topdrukte onvoorzien zal dat echt niet altijd mogelijk zijn
Mijn man is gehandicapt en moest staan!
Of korting op staplaatsen
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Tja, ik weet dat dat moeilijk ligt. De S zegt geen zitplaats te kunnen garanderen en
door de trein te nemen accepteer je de algemene voorwaarden van NS. Aan de
andere kant: algemene voorwaarden mogen van de wet niet zwaar onredelijk
uitpakken voor de klant. En ik vind dus wel dat gezien de prijsstelling van NS je dan
voor een zitplaats betaalt en alleen in hoge uitzonderingen moet staan. En
tegenwoordig is dat eerder andersom.
Treinkaartjes zijn heel duur, dan mag je voor deze prijs ook zitten.
Treinreizen is toch al duur zat, moet er ook maar een zitplaats aan af kunnen.
Een enkel keertje staan vind ik acceptabel.
Garanties kan natuurlijk nooit met zo`n systeem, dan moet je vaste zitplaatsen gaan
verkopen. Ze moeten wel kijken als er structureel te volle treinen zijn, dat er meer
treinen worden ingezet
Het is een vervoersbewijs...
Het is mijns inziens onmogelijk om ten alle tijden iedereen die op enig moment met
de trein wil een zitplaats te garanderen maar op de normaal rustige tijden moet je
wel kunnen zitten
Ik vind het niet erg om te staan, maar zoals nu het geval is met propvolle treinen
vind ik niet goed. haak er gewoon een extra treinstel (of 2) aan vast en het probleem
is opgelost
Volgens mij koop je een vervoersbewijs voor een rit van A naar B echter dat
betekend niet dat je een zitplaats hebt gekocht. In een bus is dit ook niet het geval.
Zou eigenlijk wel moeten maar ik ben bang dat dat nooit lukt omdat het de ene dag
drukker is dan de andere.z
Als er dan toch te vaak te weinig zitplaatsen zijn kan de prijs misschien wel
standaard omlaag!
Als het erg druk is, dan kan NS dat onmogelijk allemaal invullen en vooraf
inschatten. Als je de garantie wil geven, rijdt de NS gemiddeld met constante
overcapaciteit. Is dat betaalbaar?
Een staanplaats moet gegarandeerd kunnen worden, ook in de spits. In de spits is
een zitplaats geen gegarandeerd recht wat mij betreft.
Je betaalt om van A naar B gebracht te worden.
Je kaartje is een vervoerbewijs geen plaatsbewijs
Nergens staat dat je betaalt voor een zitplaats. Eerdere rechtszaken hebben zelfs
uitgewezen dat je niet eens recht hebt op een staanplaats
Onzin ik betaal wegenbelasting en wil als ik ergens naar toe ga ook zo snel mogelijk
van a naar b. Wanneer er door omstandigheden files ontstaan, kan ik ook niet
reclameren dat ik recht heb om door toch zo snel mogelijk door te kunnen rijden..
Voor 50 jaar terug moest ik als militair met de trein, het was een zeldzaamheid dat
je een zitplaats kon bemachtigen van af Utrecht CS tot Eindhoven, dan werdt het
minder druk en lukte dat wel. Een zitplaats in de trein kun je geen garatie voor
krijgen.
Je betaalt voor de reis maar er staat nergens dat je moet kunnen zitten
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3. Welk advies zou jij de NS geven om overvolle treinen in de
spits tegen te gaan?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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1e klas openstellen
1e klas opheffen in spitsuren
Afachaffen. nl's grootste grondbezitter is onrendabel! behoefte is individueel vervoer van a
naar b. Technologisch zijn er alternatieven die wel voldoen aan behoefte. wanneer auto's op
snelwegen koppelen kan er ook iets bedacht worden voor 'soort carpolen'
Ander materiaal, waar meer personen mee kunnen
Andere tijden stimuleren
Buiten de spits reizen stimuleren
Buiten-spits reizen stimuleren: meer korting buiten spits, meer op-tijd-garantie buiten spits
Communiceren dat staanplaatsen normaal zijn bij reizen in de spits.
De 1e klas ook gebruiken als 2e klas
Eerste klas er uit, geen onderscheid maken
Extra treinen in de spits laten rijden
Extra treinen in spits uur
Gebruik maken van 1ste klas
Geen koffers en tassen op stoelen en in gangpaden, zodat reizigers die ene vrije zitplaats ook
kunnen benutten
Geen zanikkers meer meenemen
Goedkoper maken voor dagjes mensen
In de spits treinen af en aan laten reizen. De tijden loslaten en gewoon in de drukke tijd veel
treinen
In spituren om de 20 minuten een trein
Indien nod vrij: ook kunnen gaan zitten in de 1-ste klas
Inzet bussen indien nodig of 1e klasse-plaatsen aanbieden (is klassen-indeling überhaupt nog
van deze tijd? Ik vind van niet, en zeker niet met overvolle coupés!).
Je kunt geen zitplaatsen verkopen die je niet hebt. goedkope staanplaatsen?
Meer treinen in spits
Meer treinen per uur
Meer treinstellen tijdens de spits
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Mensen buiten het spitsuur (veel) goedkoper laten reizen en in het spitsuur duurder.
Mogelijk meerdere tijden treinen inzetten
Nog goedkoper laten reizen buiten de spits
Paar extra treinen inzetten
Prijs verhogen in de spits
Prijzen aanpassen buiten de spits stuk goedkoper
Rijden zonder diensregeling iedere 15 minuten een trein
Tijdens de spits extra treinen inzetten.
Treinen langermaken, lange treinen in de spits!
Treinkaartjes voor buiten de spits aantrekkelijker maken
Treinproppers dat is tegenwoordig ook een beroep
Vraag en aanbod zullen zichzelf reguleren. Ben je niet tevreden over de NS en heb je een
alternatief? Dan doe je dat toch?
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