1 ) Scherm
ONDERZOEK

Hier zijn de meest
gebruikte
onderzoekscriteria

Na de selectie van
de foto’s kunt u de
inhoud van uw
mandje bekijken
met de toets View
Cart

Om de volledige lijst
van de sleutelwoorden
te vinden, druk op de
blauwe link(FR, NL, EN)

Druk op de
geselecteerde foto’s om
ze bij uw mandje te
voegen (Cart)

Search: om foto’s te vinden kunt U de volgende sleutelwoorden gebruiken:
Copyright: auteurs van de foto’s (volledige lijst op de blauwe link)
Sleutelword: netwerk, thema, materieel (volledige lijst op de blauwe link) Basis voor de codes : Frans
Plaats van uw keuze; bij voorbeeld Verviers of Oostende (NL of FR)
Lijn: gelieve de codes te gebruiken (volledige lijst op de blauwe link) Basis voor de codes : Frans

Het is beter om Match all terms te selecteren. Voorbeeld van inbreng van meerdere sleutelwoorden: type OB
Oostende = rijtuigen OB te Oostende. Eenvoudig voorbeeld: ligneC93 = lijn 93 van netwerk Charleroi
Search: om een bepaald rijtuig te vinden, gelieve ofwel het nummer en de plaats tegelijkertijd te gebruiken,
ofwel enkel het nummer. Voorbeelden: "Thuin 9924" voor rijtuig 9924 enkel in Thuin, 1 584 voor alle door
Tramania gerestaureerde bijwagen (Han, Blier, Burdinne, Luik, enz.). Opgepast, de codes van enkele foto’s
kunnen eveneens de cijfers 9924 of 1 584 bevatten, wat tot bijkomende ongewenste resultaten kan leiden
Voorbeelden van sleutelwoorden voor het materieel (zonder ruimte tussen de karakters):

2ess, 3ess, typeOB, STD, typeE, typeEH, typeP, typeS, PréN, typeSO, typeSM, typeSJ, PCC, BLC, BN, FM,
AR, ART, HL, VT, wagon, REM, BAL (open aanhangrijtuig), fourgon (pakwagen)
Voorbeelden van sleutelwoorden voor de thema’s:

Expo58, agent, atelier (werkplaats), dépôt (stelplaats), gare (station), pont (brug), lanterne, poste, neige
(sneeuw)
Voorbeelden van sleutelwoorden voor de netwerken (zonder ruimte tussen de karakters) :

SNCV, STIB, STIL, STIV, STIC, MIVA, MIVG, RELSE, CFEN, SNCB, CFI, Chimay, NordBelge, MalinesT,

2) Scherm
SELECTIE

Geselecteerde foto
Om de geselecteerde foto
te bestellen, druk de toets
Add to Cart om deze foto
bij uw mandje te voegen.
Daarna kunt U ofwel de
back knop van uw browser
gebruiken om naar uw
selectie terug the gaan,
ofwel Home knop om een
nieuwe selectie te maken
De sleutelwoorden (keywords) van deze
foto. U vindt de codes terug:
Materieel = ART
Plaats = Bellevaux
Netwerk = SNCV
Auteur = VandamF
Lijn Bouillon – Poix – Paliseul = ligneBPP
Beschrijving van de
geselecteerde foto
Hier volgt een lijst van auteurs die met Tramania meewerken : AzarkadonG, BayeuxJL,
BazinJ, BoricTim, BraemL, CambierR, CarlierP, DebackerE, DussartDesart, FoulonR,
GeerinckO, GrolAJA, HaynesHJ, HesselinkHG, Hunt, MackRF, ManaraJH, MeeuwigP,
MeridithJH, MertensA, MertensG, MEUL, MurrayRustA, PastielsA, PearceAP, PriceJH,
Tribe, VancampenhoudtP, VandamF, VanwitsenM, WyseWJ. (de namen worden
vermeld onder de vorm van sleutelwoorden)
Copyright: de auteursrechten worden beschermd door overeenkomsten met Rail
memories, LRTA, auteurs en Tramania vzw. Sommige foto’s vallen onder de exclusief
copyright van Tramania vzw

3) Scherm mandje
(Cart)

Na verschillende
opzoekingen en
selecties kunt u naar de
inhoud van uw mandje
(View Cart) kijken

In dit geval, bevat het
mandje (Cart) een totaal
van 1 6 foto’s. Kies
hoeveel exemplaren u
wenst. Elke bestelling
moet minstens 5 foto’s
(of 1 0 EUR) bevatten.
(Sub Total)

Het systeem berekent zelf het
totaalbedrag. In dit geval, 1 6 foto’s aan 2
EUR per stuk kosten 32 EUR.
(Shipping) De verzendingskosten zijn
inbegrepen
(Coupon) vanaf 1 6 foto’s krijgt u een
korting van 20%. Om van uw korting van
6,40 EUR te kunnen genieten, voeg 1 6P
in en druk op ENTER
(Tax) alles is inbegrepen
(Total) Nettobedrag te betalen: 25,40 EUR
Het nettobedrag te betalen is 25,40 EUR

1) Vanuit België of landen van de Eurozone, aanvaard men enkel bankoverschrijving
naar:

Tramania vzw, Paliosteeg 49, BE 11 50 Brussel
BIC BPOTBEB1
IBAN BE41 0001 331 9 1 71 0
Oud nummer: 000-1 331 91 7-1 0

2) Vanuit landen buiten de Eurozone kunt u Paypal gebruiken

In beide gevallen, zult u een scherm zien om uw verzendingadres te vermelden. Daarna zult u
een mail krijgen met de bevestiging van uw bestelling.
De leveringstermijn bedraagt 4 à 6 weken vanaf de ontvangst van uw betaling

Gelieve de inlichtingen
nodig voor de verzending
van uw foto’s en voor onze
bevestiging te vermelden:
- e-mailadres
- Naam, voornaam
- Postadres
- Stad
- Postcode
- Land

Uw boodschap, voor zover
nodig
Indien u de code niet kunt lezen,
gaat dan met uw cursor over de
luidspreker: uw ziet dan de tekst
“Audible version of captcha”.
Druk op de tekst en dan hoort u
de code

Indien u moeilijkheden ervaart
om de code te lezen, beweeg
uw cursor over het symbool
“refresh” en de tekst “Refresh
Image” komt voor. Druk op de
tekst en dan krijgt U een nieuwe

Om spams of verkeerde boodschappen ter
vermijden, moet u hier de code kopiëren. In dit
geval, 7G22.
Druk dan de toets “Submit Form” om uw
gegevens en bestelling naar Tramania te sturen.
Binnen 4 tot 6 weken na de ontvangst van uw
betaling krijgt u uw foto’s toegestuurd.

Tramania biedt ook boeken, dvd’s en tweedehands voorwerpen aan
Kijk naar http://pdussart.tripod.com/tramaniacommandedivers.pdf
TRAMANIA asbl, Venelle au Palio 49, 11 50 Bruxelles
BIC : BPOTBEB
IBAN: BE41 0001 331 9 1 71 0
Email : pdussart @ tramania.com

