PERSBERICHT

Amsterdam, 8 oktober 2015

iDBUS wordt OUIBUS en introduceert
85 nieuwe verbindingen in Frankrijk

Ter gelegenheid van de liberalisering van de Franse busmarkt, begin september 2015, wijzigt iDBUS
de naam in OUIBUS en introduceert het 85 nieuwe verbindingen naar 35 bestemmingen in Frankrijk.
Het touringcarbedrijf, dat sinds 2012 lange-afstandslijndiensten verzorgt en onderdeel is van de Franse
spoorwegmaatschappij SNCF, heeft een netwerk van zes Europese landen en verbindt daarmee steden
als Amsterdam en Rotterdam met Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen en Londen. In de afgelopen drie jaar
vervoerde iDBUS 1,5 miljoen reizigers.

OUIBUS opent nieuwe verbindingen met 35 bestemmingen in Frankrijk
In de periode tot en met januari 2016 gaat OUIBUS 85 nieuwe lijnen in Frankrijk aan het netwerk toevoegen.
Hiermee verbindt OUIBUS in totaal 35 bestemmingen in Frankrijk met 11 steden in Nederland, België,
Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
Vanuit Parijs kunnen Nederlanders vanaf dat moment ook naar bijvoorbeeld Straatsburg, Rennes, Bordeaux,
Grenoble en Marseille reizen. Vanuit Lille zijn er verbindingen met steden als Amiens en Duinkerken.
Om alle nieuwe verbindingen te verzorgen, breidt OUIBUS haar vloot uit van 46 naar 127 bussen.

OUIBUS – Nieuwe ambities, dezelfde lage prijzen
De nieuwe naam symboliseert de ambitie van OUIBUS om reizigers een waardevol alternatief te bieden
om per bus in Europa en binnen heel Frankrijk te reizen. Wie kiest voor OUIBUS zegt immers ‘oui’ tegen
comfort, een hoog serviceniveau, veilig reizen en lage prijzen.
De OUIBUS-chauffeurs (‘kapiteins’ genoemd) doen meer dan alleen passagiers veilig naar hun bestemming
brengen. De OUIBUS-kapitein vormt een centraal aanspreekpunt voor de reiziger vanaf het moment
van opstappen tot en met de aankomst op de eindbestemming. Alle bussen hebben veel beenruimte,
comfortabele stoelen, toiletten en 220 V-stopcontacten. Bovendien is er gratis wifi, zodat passagiers hun
reistijd ontspannen kunnen doorbrengen.
Wie reist met OUIBUS profiteert bovendien van de OUIBUS-garantie*: indien een bus uitvalt of bij vertrek
meer dan een uur vertraging heeft, stelt OUIBUS een andere reismogelijkheid voor of worden de kosten
voor het traject vergoed. En wie met een vertraging van meer dan een uur op de plaats van bestemming
arriveert, krijgt van OUIBUS een tegoedbon van € 10.

Met OUIBUS reizen tussen Nederland, België en Frankrijk
Naast de nieuwe verbindingen, onderhoudt OUIBUS sinds 2012 vanuit Amsterdam maar liefst 19 keer per
dag een retourverbinding met Parijs (vanaf € 19) en vijf retourverbindingen met Lille (vanaf € 15). Daarnaast
kan vanuit Amsterdam worden gereisd naar Antwerpen (vanaf € 9), Brussel (vanaf € 15) en Londen (vanaf
€ 25). Vanuit Rotterdam verzorgt OUIBUS twee keer per dag retourverbindingen met Antwerpen (vanaf € 9),
Brussel en Lille (vanaf € 15) en Parijs (vanaf € 19)**.
Boekingen voor de nieuwe bestemmingen zijn al mogelijk. Kijk voor alle informatie over dienstregelingen
en tarieven op www.OUIBUS.com.

Over OUIBUS
Het Franse spoorwegbedrijf SNCF stond aan de basis van OUIBUS, dat busreizen over lange afstanden
aanbiedt en grote steden in Nederland, Frankrijk en elders in Europa met elkaar verbindt. Met haar nieuwe
generatie lijndiensten wil OUIBUS uitgroeien tot de norm voor busreizen over lange afstanden. Op het
programma aan boord staan comfort, aandacht en informatie. OUIBUS biedt niet alleen een duurzame,
veilige en voordelige manier van reizen, maar stelt ook alles in het werk om de verwachtingen van haar
klanten te overtreffen en de ‘reizigerservaring’ naar een nieuw niveau te tillen. De ‘kapiteins’ van OUIBUS
vervoeren passagiers over 128 trajecten, waaronder met ingang van 2016 85 nieuwe verbindingen.
Boekingen (ook last-minute) zijn online mogelijk via www.ouibus.com, www.voyages-sncf.com, via het
nationale en internationale netwerk (contante betalingen toegestaan), of telefonisch (0900 0401 625, maandag
t/m zaterdag van 8.30 tot 20.00 uur; belkosten € 0,0357/minuut exclusief eventuele kosten van uw provider).

*V
 oorwaarden: de OUIBUS-garantie is van toepassing op alle trajecten in Frankrijk en daarbuiten. Uitgezonderd zijn vertragingen als gevolg van grenspassages en/of -controles
(bijv. de Kanaaltunnel).
** Prijzen gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid en op bepaalde trajecten in de periode van 04-09-15 tot 31 01 16 met uitzondering van de zomervakantie,
eindejaarsperiode en andere speciale periodes. Aanbod geldt niet in combinatie met groepstarieven. Het aankoopbedrag van tickets wordt niet gerestitueerd. Omruilen van
tickets is toegestaan tegen meerprijs en ten minste 30 minuten voorafgaand aan de vertrektijd van de bus (zie de algemene voorwaarden op www.ouibus.com).

Contactpersonen voor de pers
Lara Luten, tel. +31 (0)20 3010 980, lara.luten@edelman.com
Simone Smits, tel. +31 (0)20 3010 980, simone.smits@edelman.com

OUIBUS is onderdeel van SNCF-C6 SASU, 519 037 147 R.C.S. Immeuble Lumière, 40 av. des Terroirs de France, 75012 Parijs, Frankrijk.

Volg OUIBUS via Facebook.com/OUIBUS en Twitter.com/OUIBUS.

