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Welkom bij Fairtrains! 

 

Fairtrains is een stichting met als doelstelling het verduurzamen van 

spoorwegmaterieel. Dit wordt gedaan door overcompleet, maar nog bruikbaar 

spoorwegmaterieel in dienst te houden en te verhuren aan 

spoorwegbedrijven. Met de opbrengsten van Fairtrains wordt materieel 

behouden en onderhouden. 

 

 

 

Verhuur: 
 

De locomotief kan op flexibele wijze worden verhuurd naar de wensen van de 

vervoerder. Bijvoorbeeld: 

 Fulltime huur voor een bepaalde periode, zodat hij altijd ter 

beschikking staat. 

 Verhuur voor bepaalde dagen (in de week) zodat er een economisch 

interessante tractie voor een niet dagelijks rijdend transport ontstaat.  

 Verhuur voor incidentele ritten, zoals invallen voor een defecte 

locomotief, bijzonder vervoer of spot vervoer 

Doordat Fairtrans een stichting is zonder winstoogmerk kan de stichting de 

locomotieven tegen een Fair tarief aanbieden. Hierdoor is het mogelijk met 

een Fairtrains locomotief transporten welke anders niet rendabel zouden 

zijn, rendabel te maken. 

Een locomotief huren van Fairtrains is eenvoudig. Fairtrains verzorgt het 

onderhoud, de bedrijfsmiddelen, en stelt bij defecten indien mogelijk een 

vervangende locomotief ter beschikking. 



 

 

Beschikbaar vanaf 1-1-2019: 

 

locomotief: 1304 

Uic nummer: 9184 1300 004-6 NL FAIR 

Type: Electrische locomotief, 6 assen aangedreven 

Lengte: 18,95 m 

Gewicht: 111 ton 

Max. Snelheid: 130km/h 

Vermogen: 3600 kW 

Te trekken treingewicht: 2400t 

treinbeveiliging: ATB-EG met ATB-VV 

Toelating: geheel Nederland en grensbaanvak Bad Bentheim 

*Ruime overzichtelijke cabine met 12/230v aansluiting 

*Kleur: Bruin, andere kleurstelling mogelijk. 

*Medio 2019 komt ook locomotief 1315 beschikbaar. 

 

Afbeeldingen locomotief: 

  



 

 

 

Voorwaarden: 
De locomotieven van Fairtrains zijn veelal van een ouder bouwjaar. Dat wil 

niet zeggen dat ze niet hetzelfde kunnen als modern materieel, sterker nog 

deze locomotieven behoren tot de meest betrouwbare spoorvoertuigen ooit 

gemaakt. Echter is een juiste omgang met de machine wel van cruciaal 

belang. Daarom stelt Fairtrains in de basis een eigen machinist. Deze heeft 

een ruime ervaring in het rijden van diverse treinen en de omgang met deze 

machines in het bijzonder. De Fairtrains machinist kan bijvoorbeeld 

ingehuurd worden via een personeelsleverancier zoals Machinext of direct 

door de vervoerder via een 0-uren contract.  

Opleiden van eigen machinisten door Fairtrains is ook mogelijk, echter zullen 

de kandidaten de nodige kwalificaties moeten hebben waaronder een ruime 

ervaring en zal de opleiding grondig dienen te worden uitgevoerd incl. 

voldoende praktijkritten onder begeleiding van onze instructeur. 

 

Onze complete algemene voorwaarden alsmede overige informatie over 

Fairtrains is allemaal te vinden op onze website: www.Fairtrains.nl 

 

Contactgegevens: 
Stichting Fairtrains 

Burg P v Meerdervoortlaan 5 

2254 BG Voorschoten 

KVK 69222061 

IBAN: NL18 RABO 0321 9240 10 

Tel: 0657696129 

Email: info@fairtrains.nl 

Spoorloods: Marconistraat 7 Venlo 

http://www.fairtrains.nl/
mailto:info@fairtrains.nl

