
Let op: Het betreft oude(re) en gebruikte treinonderdelen. Het is niet uitgesloten dat bepaalde onderdelen stoffen 

bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Wij adviseren daarom onderdelen niet te schuren, daarin 

te boren of deze anderszins te bewerken, zonder gebruik van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen. De 

koop van deze artikelen geschiedt voor eigen risico. De Stichting KaNS Centraal en/of de (bedrijfsonderdelen van 

de) Nederlandse Spoorwegen is/zijn niet aansprakelijk voor (letsel)schade ontstaan in verband met de aankoop, 

de wederverkoop, het bewerken en/of het gebruik van deze onderdelen door koper of door derden. Koper 

vrijwaart De Stichting en/of Nederlandse Spoorwegen voor alle aansprakelijkheid. 

 
 

FOLDER oude treinonderdelen 
 

Beste liefhebber, 

De stichting is een initiatief van betrokken NS medewerkers om bij te dragen aan een betere 

toekomst van mensen die het minder goed hebben dan wijzelf.  

Welke oude treinonderdelen zijn op dit moment leverbaar? 
Wij hebben van NS toestemming gekregen om de treinonderdelen die vrijkomen a.g.v. 

revisie of uitfasering van materieelseries te verkopen om met de opbrengsten goede doelen 

te realiseren op het gebied van scholing of anderzijds. Op onze website valt te lezen welke 

projecten wij steunen. www.kanscentraal.nl  

Het geld kan worden overgemaakt op de bankrekening van stichting kaNS Centraal: 
Triodosbank NL26TRIO039.05.17.011, Haarlem.   
Indien gewenst kan er ook een (donatie) factuur worden verstrekt.  
 

Waar/wanneer kan ik mijn bestelling ophalen: 
Graag uw bestelling via bestelformulier (volgende pagina) mailen naar kanscentraal@ns.nl.  
 
Op dit moment is het lastig om leveringen te doen. Wij hebben geen vaste verkoopplek of 
verzendservice. Kleine spullen die we binnen handbereik hebben kunnen worden 
opgestuurd. Bijkomende kosten zijn dan verzendkosten en mogelijk inpakmateriaal. Op het 
moment dat we geen verkoop/open dagen hebben kunnen we voor grote materialen een 
individuele ophaalafspraak maken.  
 

 

Dinsdag 22 juni organiseren we een ophaaldag in Amersfoort.  
Dit geldt alleen voor bestelde artikelen en op afspraak/tijdslot. 

 
Op 22 juni hebben we tevens 40 extra machinistenstoelen inclusief 

roto-lift beschikbaar en verkopen we voor gereduceerd tarief! 
ACTIE 22 juni: machinistenstoel van €150 naar €100 
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BESTELFORMULIER 

Uw gegevens: 
Naam  Een factuur Ja    /   Nee 

Telefoonnummer  Factuur adres: 

E-mail  

Hieronder kunt u uw bestelling invullen en mailen naar kanscentraal@ns.nl   

Het geld kan worden overgemaakt op de bankrekening van HGB-V The Social Headquarters 
Triodosbank NL26TRIO039.05.17.011, Haarlem.   
Indien gewenst kan er ook een factuur worden verstrekt.  
 
Wij hebben op dit moment geen vast ophaaladres, wordt per keer afgesproken. 
 

Bestelgegevens 
Treintype Type Prijs Aantal Totaal 

     

     

     

     

     

     

     

 Totaal    

Overige vragen en opmerkingen: 

 

 

Datum:  
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Remblok van een trein € 10 

Kun je gebruiken als boekensteun of press papier 

 

Virm 1e klas banken € 200,00 op poot 

(gedemonteerd uit trein € 150) 
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Klapstoel hout € 20,00 (nog enkele stuks) 

 

Bagagerek  

Ca. 170 cm €30  
(nu geen voorraad)  

Ca. 250 cm € 50 
(drie delen, voorraad beperkt)  

 
 
 
 
 

Bagagerek DEIII € 250  (enkele stuks) 
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Prullenbak met/zonder deksel grijs € 15,00 (klein/groot uit SGM) 
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Deur handgrepen € 2,50 

 

Diverse stangen € 5,00 

 

Stang om je in de trein te kunnen vasthouden € 5,00 

 

 

Koersrol zonder bediening € 100,00  
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Openen en sluitknop € 20,00 (voorlopig niet op voorraad) 

 

 

Luidsprekers € 5,00 

 

Mat64 Noodremtrekker € 15,00 
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Diverse meters schakelaars en andere onderdelen cabine Mat64 etc. van € 10 

tot € 25 euro 

  

€ 25,00 
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Typhoon hoog klein p.s. € 50,00 
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Machinistenstoel € 150,00 (beperkte voorraad)  

 

 

 

 

 

Kist € 20,00 (beperkte voorraad) 

 

Schakelaar € 10,00 
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Raamslinger 2,50 

 

Bar meter € 2,50 

 

Nummerplaten draaistellen locomotief 1800 €20,00 p.s. 

OUDE, gebruikte 

NIEUW, ongebruikt 
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Eind 2019 nieuw SGM onderdelen: klapstoelen, deuren, stangen, zeepdispenser, 

jashaakjes, wastafel, prullenbak, tafeltjes in twee maten, koplamp, wcrol haak.  

Binnenkort beschikbaar 
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Onderdelen van ICE 
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Foto’s van overige oude treinonderdelen in de opslag: 
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