
Actievoorwaarden Twee gratis Dagkaarten Weekend  
 
Ervaar zelf het gemak van de trein! Dat is nu extra aantrekkelijk. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op 
het persoonlijke actieaanbod van NS Zakelijk, waarbij u twee gratis Dagkaarten Weekend ontvangt door uw 
NS-Business Card (extra) te gebruiken. Het actieaanbod ontvangt u per e-mail. In deze e-mail vindt u de 
randvoorwaarden voor het ontvangen van de twee Dagkaarten Weekend.  
 
Actievoorwaarden:  
 

• Het actieaanbod gaat in op de dag nadat u de e-mail ontvangen heeft.  

• De e-mail met het actieaanbod ontvangt u aan het einde van de maand. De (extra) treinreis of 
treinreizen moeten gemaakt worden in de twee kalendermaanden direct volgend op de 
ontvangstdatum van de e-mail met actieaanbod. (bij voorbeeld: ontvangt u de e-mail eind september, 
dan moeten de extra treinreizen gemaakt worden in oktober en november).  

• Om aanspraak te maken op de twee gratis Dagkaarten Weekend, moet u binnen twee maanden het 
aantal reizen met de NS-Business Card maken zoals genoemd in de door u ontvangen e-mail.  

• Om aanspraak te maken op de twee gratis Dagkaarten Weekend, moeten de door u gemaakte reizen 
gemaakt zijn bij NS.  

• Als u voldaan heeft aan de actievoorwaarden, ontvangt u na de actieperiode van ons twee 
couponcodes die online gebruikt kunnen worden om twee gratis Dagkaarten Weekend te verzilveren. 

• U ontvangt deze couponcodes ongeveer één maand na afloop van de actie (bijvoorbeeld: u ontvangt 
u de e-mail op 1 oktober, de extra treinreizen maakt u dan in oktober en november. De couponcodes 
voor de Dagkaarten ontvangt u dan rond 20 december). U kunt de couponcodes tot 6 maanden na 
ontvangst gebruiken.  

• De dag(-en) waarop uw wilt reizen kunt u maximaal drie maanden van te voren kiezen.  

• De gratis Dagkaarten Weekend zijn niet persoonsgebonden en kunnen los van de NS-Business Card 
besteed worden.  

• Dit actieaanbod is éénmalig . De Dagkaarten Weekend kunnen alleen via internet 
(https://www.ns.nl/producten/coupon) verzilverd worden.  

• Restitutie is niet mogelijk.  

• Omdat u de Dagkaarten Weekend gratis ontvangt, heeft u geen recht op geld terug bij vertraging.  

• De totale waarde van het aanbod bedraagt € 35 euro.  

• Dit actieaanbod wordt u aangeboden door NS Reizigers B.V. De actievoorwaarden vindt u op 
http://www.ns.nl/zakelijk/acties/actie-dagkaarten.html. 

• Om mee te doen met de actie dient een medewerker zich te houden aan de afspraken die hij met zijn 
werkgever heeft gemaakt over het gebruik van de NS-Business Card.  

 
Bij deze actie selecteert het systeem automatisch alle NS-Business Cardhouders die in een bepaalde periode bij 
NS gebruik hebben gemaakt van hun NS-Business Card.  
Heeft u naar aanleiding van deze actie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Klantenservice NS 
Zakelijk via 030-300 11 11. 
 

Utrecht, april 2016. 

http://www.ns.nl/zakelijk/acties/actie-dagkaarten.html

