
BEDRIJFSGEGEVENS
Bedrijfsnaam
Adres                  
Postcode  Plaats
Postbus                  
Postcode  Plaats
KVK-nummer
Aantal medewerkers

* Heeft uw bedrijf minder dan 5 medewerkers en/of wilt u maximaal 5 NS-Business Cards bestellen? Bestel dan direct online.  
Let op, hiervoor is wel een iDEAL betaling vereist.

GEGEVENS CONTACTPERSOON
Aanhef             Mevr.            Dhr.
Naam 
Functie 
E-mailadres 
Telefoonnummer 
Mobiel nummer 

GEGEVENS ONDERTEKENAAR OVEREENKOMST (TEKENBEVOEGD VOLGENS KVK)
Aanhef             Mevr.            Dhr.
Naam 
Functie 
E-mailadres 

GEGEVENS VOOR FACTURATIE
NS Zakelijk factureert maandelijks achteraf de kosten van de gemaakte reizen en afgenomen diensten. De contactpersoon facturatie  
ontvangt een e-mail met de factuur. 
Ik betaal de abonnementskosten van de NS-Business Card:      in maandelijkse termijnen      in jaarlijkse termijnen 

Ik betaal via:      handmatig overmaken       automatische incasso:   om uw bankrekening te verifiëren, vragen we u een betaling te doen van € 0,01  
(rekeningnummer NL59ABNA0590849875)

Aanhef             Mevr.            Dhr.
Naam contactpersoon 
Naam afdeling 
Factuuradres/postbus 
Postcode Plaats
E-mailadres 
Telefoonnummer 

Nadat de gegevens zijn verwerkt, ontvangen u en de contactpersoon facturatie de inloggegevens voor Mijn NS Zakelijk.  
Via Mijn NS Zakelijk kunt u NS-Business Cards bestellen, beheren, nieuwe kaarten aanvragen en de maandelijkse facturen inzien.

Vragen?
Voor vragen over dit aanvraagformulier, de NS-Business Card of het reizen met de trein kunt u terecht op www.ns.nl/zakelijk of bij 
onze Klantenservice: via 030 - 300 11 11 of via nszakelijk@ns.nl.

Met dit aanvraagformulier vraagt u een NS-Business Card overeenkomst tussen uw organisatie en de Nederlandse 
Spoorwegen aan. Om uw aanvraag juist te kunnen verwerken, hebben wij een aantal gegevens van u nodig.

Mail het ingevulde formulier naar saleszakelijk@ns.nl
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Aanvragen overeenkomst  
NS-Business Cards

mailto:saleszakelijk@ns.nl
https://www.ns.nl/mijnnszakelijk/mkb-zzp
www.ns.nl/zakelijk
mailto:nszakelijk@ns.nl
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