
Hoe boek ik snel mijn gewenste trein in TEM / Cytric. 

 

Maak een reisaanvraag aan in TEM. 

 

In de reisaanvraag vult u de verplichte velden in (‘Reden’ en ‘Korte omschrijving’). 

 



Klik vervolgens eerst op (1) ‘Bewaren’ en daarna op (2) ‘Zoek en Boek’: 

 

Er opent een pop up (Cytric). Wanneer deze pop-up zich niet op de voorgrond opent, check dan even of deze op de achtergrond openstaat. 
Ga met uw muis over het icoontje van uw browser in de taakbalk.  

 

 



Op de startpagina klikt u op het trein icoontje. 

 

Vervolgens komt u in het startscherm waarin u uw gewenste reisschema aangeeft inclusief gewenste tijden van vertrek (of aankomst). 



  

Vervolgens worden de resultaten opgehaald en getoond op het volgende scherm. 

Deze staan gesorteerd op prijs. Dit is lastiger zoeken, en het is daarom handig die sortering aan te passen naar bv “earliest departure”. 
 



 



Maak vervolgens een keuze voor de heenreis door op de blauwe pijl achter de gewenste trein te boeken. 

Let op dat je de juiste trein boekt: 

 



Selecteer op dezelfde manier de terugreis. 

Let op: staat de gewenste tijd niet in het overzicht? Verander dan de vertrektijd in je startscherm. 
Klik op Start om terug te gaan en je zoekopdracht opnieuw te starten. 

 

 

Na je keuze voor een heen en terugreis kom je in het tarievenscherm. 

Daar wordt altijd een voorstel gedaan qua tarief.  



 



Kies voor de Suggested fare.  
 
Tenzij je een andere keuze wilt maken (deels 2e klas of bijvorrbeeld een premium tarief). 
Zoek dan het juiste tarief uit de lijst. 
Je kunt de knop “ Filter “ gebruiken om de getoonde resultaten te filteren. 

 



Na keuze van het tarief kunt u eventueel kiezen voor een Ticketless ticket mits u een Thalys kaart heeft. 
Hoe u deze kunt toevoegen aan uw profiel vindt u op onze Travelpoint website. (Werkinstructie - Hoe voeg ik mijn Thalyskaart toe in Cytric?) 

 

Klik op: “ Complete Booking “ om uw boeking definitief af te ronden. 
Eventueel kunt u een hotel toevoegen door onderaan de confirmation pagina te klikken op de link “ add hotel “. 

U ontvangt uw ticket in de mail. 

Vergeet de boeking in TEM niet in te dienen om de reis definitief door te zetten voor declaratie. 


