
UURROOSTER VAN DE NACHTBUS NAAR VALMEINIER (personeel) 
 

Afreis vanuit België: 07.04.2023 
 
BUS 1 en 2   

 
 
 

 

Het personeel voor Montgenèvre en Courchevel reist mee met de personeelsbus tot Valmeinier:  
 

• Het personeel voor Montgenèvre wordt na het ontbijt naar Montgenèvre gebracht.  
Vertrek Valmeinier omstreeks 09u00 – aankomst Montgenèvre omstreeks 11u00. 
 

• Het personeel voor Courchevel overnacht in Valmeinier en reist op zondag door naar Courchevel. De tickets 
voor deze doorreis worden aan het onthaal in Brussel-Zuid meegegeven.   
 

 Aankomst Vertrek Vervoer 

VALMEINIER  06u10 Camionette hotel 

ST. MICHEL VALLOIRE 07u00 07u18 TER 83458 

CHAMBERY CHALLES-LES-EAUX (*) 08u28 09u31 TER 83204 

MOUTIERS SALINS-BRIDES-LES-BAINS (**) 10u47 11u05 Bus 

COURCHEVEL Moriond 1650 12u05   

(*) = overstappen in trein 
(**) = overstappen in bus 
 
Heenreis: 
Gelieve je bij aankomst in het station van Brussel-Zuid te melden aan de Intersoc-stand.  Deze stand bevindt zich in de 
hoofdtunnel naast de roltrappen naar spoor 17/18. De stand wordt geopend telkens één uur voor het vertrek van de bus. 10 
minuten vóór het vertrek van de bus wordt de stand definitief gesloten. 
 

Terugreis: 
Om uw dag van aankomst in België te weten, verwijzen wij naar de datum die vermeld staat op je vraag voor akkoord. Op 
deze datum zal je toekomen om +/- 07u00 ’s morgens (behalve voor terugreizen die na 16.04.23 plaatsvinden: dagreizen → 
aankomst Brussel-Zuid omstreeks 20u00). 
 

Veiligheidsgordel: 
De buschauffeur zal je verplichten om de veiligheidsgordels aan te doen. Als hierop door de politie overtredingen worden 
vastgesteld dan zijn de hieraan verbonden boetes door jou te betalen. 
 

Bagage: 
Veiligheid bagages: Gelieve te Brussel-Zuid jouw bagage en persoonlijke bezittingen constant te bewaken. Spijtig genoeg 
worden er dagelijks heel wat diefstallen gepleegd. Intersoc is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van de 
bagage. 
Gewicht bagages: Omdat de ruimte beperkt is verzoeken we iedereen om slechts één koffer mee te nemen. We beperken 
het gewicht van de koffers tot een maximum van 20 kg per koffer. We willen de rug van onze chauffeurs niet zwaar belasten 
alsook boetes van overbeladen bussen onderweg vermijden. Zwaardere bagages (+ 20 kg) worden geweigerd. 
I.v.m. extra materiaal (vb. fiets → verplicht opgeborgen in fietstas) kunnen wij vooraf niet doorgeven of het mogelijk is dit 
mee te nemen naar de bestemming. Dit kunnen wij pas inschatten bij het vertrek in Brussel-Zuid. Er dient voorrang te 
worden gegeven aan de persoonlijke bagage van alle medewerkers. 
 

Contact transportdienst 
(Maandag – Vrijdag) 

Telefoon 02 616 15 08 
E-mail  transportdienst@intersoc.be 

 

Noodnummers: Algemeen 02 616 15 14 
 Personeelsdienst 02 616 15 00 

 

Busfirma: TOPTOURS – HERSELTSESTEENWEG 137 – 3200 AARSCHOT – 016 56 74 51 
 

Gelieve er rekening mee te houden dat we met verschillende busmaatschappijen werken. Het is mogelijk dat je 
met een andere maatschappij zal terugreizen dan waarmee je bent opgekomen. Wij kunnen vooraf niet 
doorgeven welke maatschappij je zal terugbrengen, omdat deze tot op het laatste moment kan veranderen.  

VERTREK BRUSSEL-ZUID 20:00 

AANKOMST VALMEINIER 08:00 


