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 Voorzieningen in de verschillende Intercity’s 
 

  

DDZ 
Kenmerken  
Dubbeldekker 
Extra’s 1e klas: 

- Comfortabele, verstelbare stoel 
- Stopcontact 
- Individueel bedienbaar leeslampje 
- Voetensteun 
- Lectuurnet 

Stiltezones, Werken en rustzones en Meet & Greet 
zones verspreid over de bovenverdieping. 
 
Voorzieningen 

- Toilet 
- Draadloos internet 

 

ICM 
Kenmerken  
Enkeldekker 
Extra’s 1e klas: 

- Comfortabele, verstelbare stoel 
- Stopcontact 
- Individueel bedienbaar leeslampje 
- Voetensteun 
- Lectuurnet 

Stiltezones verspreid over de trein. 
 
Voorzieningen 

- Toilet 
- Draadloos internet 
- Actuele reisinformatie via scherm 
- Cameratoezicht 

 

  

VIRM 
Kenmerken  
Dubbeldekker 
Extra’s 1e klas: 

- Comfortabele, verstelbare stoel 
- Voetensteun 

Stiltezones verspreid over de bovenverdieping. 
Werken en rustzones en Meet & Greet zones in de 
opgeknapte modellen. 
 
Voorzieningen 

- Toilet  
De opgeknapte modellen krijgen draadloos 
internet, schermen met actuele reisinformatie en 
cameratoezicht. De symbolen op de buitendeur 
geven aan of deze voorzieningen al in de trein 
aanwezig zijn.  

ICR 
Kenmerken 
Enkeldekker 
Extra’s 1e klas: 

- Comfortabele, verstelbare stoel 
- Voetensteun 
- Lectuurnet 

Stiltezones verspreid over de trein. 
 
Voorzieningen 

- Toilet 
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Voorzieningen in de verschillende Sprinters 
 

  
 
Kenmerken 
Enkeldekker 
Geen stiltezone 
 
Voorzieningen 
In de toekomst krijgt elke Sprinter een toilet. Nu is 
dat nog niet het geval. Op ns.nl kunt u zien of er in 
uw trein een toilet aanwezig is.  

 
Kenmerken 
Enkeldekker 
Geen stiltezone 
 
Voorzieningen 

- Actuele reisinformatie via scherm 
- Cameratoezicht 

In de toekomst krijgt elke Sprinter een toilet. Nu is 
dat nog niet het geval. Op ns.nl kunt u zien of er in 
uw trein een toilet aanwezig is. 
 

 

 

  

http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/trein--en-stationsvoorzieningen/voorzieningen-in-de-trein.html
http://www.ns.nl/reizigers/reisinformatie/informatie/trein--en-stationsvoorzieningen/voorzieningen-in-de-trein.html
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Onderstaand materieel wordt vervangen door een nieuw type Sprinter 
 

  
 
DDM1 
Kenmerken 
Dubbeldekker 
Geen stiltezone 
 
Voorzieningen 

- Toilet  

 
MAT ’64 
Kenmerken 
Enkeldekker 
Geen stiltezone 
 
Voorzieningen 

- Toilet 
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Toelichting zonesymbolen 

 
 

 

 

 

Werken en rustzone  
Deze zone is ingericht om rustig te reizen. 
Hier kan de reiziger lezen, werken, slapen of 
zachtjes praten. De stoelen staan daarom 
zoveel mogelijk achter elkaar en niet 
tegenover elkaar. 
 
U vindt dit symbool in het bovengedeelte van 
de DDZ en de opgeknapte VIRM op de 
binnendeuren die toegang geven tot het 
compartiment en op de ramen. 

 

Meet & Greet zone 
Deze zone is bedoeld voor ontmoetingen. Er 
is een open sfeer en de stoelen zijn vaker 
tegenover elkaar opgesteld. Er zijn ook 
loungebanken waar groepen bij elkaar 
kunnen zitten. Op deze verdieping kan en 
mag de reiziger praten, bellen en ontmoeten. 
 
U vindt deze symbolen in het 
benedengedeelte van de DDZ en de 
opgeknapte VIRM op de binnendeuren die 
toegang geven tot het compartiment en op 
de ramen. 

 

 
 

 

 
 

 

Stiltezone 
De stiltezone is onderdeel van de Werken en rustzone. In deze zone is het ook écht stil. Ook 
hier staan de stoelen daarom zoveel mogelijk achter elkaar en niet tegenover elkaar.  
 
U vindt een van deze symbolen in het bovengedeelte van de DDZ en de opgeknapte VIRM op 
de ramen. 
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Toelichting zonesymbolen 

  

 

 
 

 

Stiltezone 
De stiltezone is onderdeel van de Werken en 
rustzone. In deze zone is het ook écht stil. 
Ook hier staan de stoelen daarom zoveel 
mogelijk achter elkaar en niet tegenover 
elkaar.  
 
U vindt dit symbool in alle Intercity’s op de 
binnenwanden van de trein. 
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Toelichting overige symbolen 

 

 

 
 

 

Draadloos netwerk 
Dit symbool geeft aan dat er draadloos 
netwerk beschikbaar is in de trein. In deze 
treinen vindt u ook een scherm met actuele 
reisinformatie. 
 
U vindt dit symbool op de buitendeuren van 
de DDZ en de opgeknapte VIRM.  

 

 
 

 
 

Cameratoezicht  
Dit symbool geeft aan dat er met behulp van 
camera’s toezicht gehouden wordt in de 
trein. 
 
U vindt dit symbool op de buitendeuren van 
de DDZ en de opgeknapte VIRM. 

 


