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Train World lanceert vanaf 06 april 2021 een eigen online 
fanshop 

 

Fanshop 

Train World pakt vanaf vandaag uit met een gloednieuwe online fanshop! 

Met deze nieuwe webshop willen we onze bezoekers een optimale online-ervaring aanbieden, 
ongeacht de omstandigheden. We bieden zo iedereen de mogelijkheid om zichzelf eens goed te 
verwennen of een dierbare te plezieren met leuke items uit ons Train World-universum of met 
artikelen over onze tijdelijke exposities. Er is voor ieder wat wils, van nieuwsgierige bezoeker tot grote 
treinliefhebber. 

Er zijn verschillende productcategorieën: 
- affiches 
- postkaarten 
- gadgets  
- items uit de Paul Delvaux-collectie 
- speelgoed 
- … 

Het aanbod wordt in de toekomst uitgebreid met nieuwe artikelen: boeken over het spoorwegthema, 

exclusieve Train World-producten, spoorwegaffiches, enz. 

Link naar de fanshop: https://fanshop.belgiantrain.be/ 

Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden: bancontact, kredietkaart MasterCard en Visa 

Deze laatste maanden plaatsten we regelmatig materiaal op onze TrainWorld@Home-pagina, die we 

nu dus verrijken met onze splinternieuwe online fanshop. 

Train World 

In een rijk historisch kader brengt Train World, het treinmuseum van NMBS, niet alleen de 
waardevolste locomotieven en rijtuigen van het Belgische spoorwegerfgoed bijeen, je vindt er ook tal 
van spoorwegobjecten, unieke archiefstukken, foto’s en filmpjes, zorgvuldig ondergebracht in een 
spectaculaire scenografie. 

Train World ontving maar liefst bijna 750.000 bezoekers sinds de opening op 25 september 2015. Zij 
konden de geschiedenis van de Belgische spoorwegen herbeleven dankzij een geslaagde combinatie 
van enkele van de meest prestigieuze stukken uit de NMBS-collecties samen met een uitzonderlijke, 
interactieve scenografie. 

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat in het vierde kwartaal van 2019 in Train World 

werd uitgevoerd, zijn ronduit positief: 97% van de bezoekers is "tevreden - tot zeer tevreden" over hun 

bezoek. 

Op de vraag: “In welke mate zou je mensen die je kent (vrienden, familie, collega's, etc.) een bezoek 

aan Train World aanraden?” was ons NPS1-resultaat 68. 

Train World staat op TripAdvisor momenteel op de 5de plaats in de lijst van meest aanbevolen 

attracties in Brussel, en op de 3e plaats in de lijst van 123 Brusselse musea. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffanshop.belgiantrain.be%2F&data=04%7C01%7Cmarijke.keersebilck%40belgiantrain.be%7C677150fbefb141cef71408d8f4eb4ba8%7C7919ea654c524980bfcdce7ffd32f1ea%7C0%7C0%7C637528638707060553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vp05pVS623aGQ6g1KI4MJSSv4xpFdx9g3y8e7EOXuhM%3D&reserved=0
https://trainworld.be/nl/trainworld-home
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Train World krijgt ook heel positieve beoordelingen op volgende referentiesites: maar liefst 5/5 op 
Facebook, 4.6/5 op Google en 4.5/5 op Trip Advisor. 

Daarnaast kreeg Train World voor het vierde jaar op rij drie sterren toegekend in de Groene 

Michelingids. Deze maximumscore betekent dat we “de reis meer dan waard” zijn. Een mooie beloning 

voor de ontwerpers en het team achter Train World, die van het spoorwegmuseum een referentie 

hebben gemaakt in Brussel en daarbuiten. 

Een absolute aanrader voor jong en oud! 
 


