
Handleiding 
Traject Vrij met Gesplitst Betalen 
abonnement bestellen

De voordelen voor u:
•  Reis met één kaart zowel zakelijk als privé met al het openbaar vervoer;
•  Maak, zonder abonnementskosten, gebruik van deur-tot-deurdiensten zoals het boeken van een

taxi, voordelig parkeren of het huren van een Greenwheels-auto of OV-fiets;
•  Saldo laden op uw NS-Business Card is niet nodig. Uw werkgever ontvangt achteraf de factuur

voor het vaste treintraject; u ontvangt achteraf de factuur voor de overige gemaakte reizen met het
OV en voor gebruikte deur-tot-deurdiensten;

•  Ontvang 40% korting op alle treinreizen bij NS buiten het vaste traject en buiten de spits;
•  In de daluren reizen er 3 personen met u mee met 40% korting.

Uw werkgever biedt u de mogelijkheid om het Traject Vrij met Gesplitst Betalen abonnement te 

bestellen. Bij dit abonnement betaalt uw werkgever de kosten voor onbeperkt reizen op een 

afgesproken traject. Uw woon-werkverkeer wordt dus vergoed. 

Voor alle treinreizen buiten het vaste traject zoals reizen met bus, tram en metro en de kosten voor het 

gebruik van deur-tot-deurdiensten ontvangt u van ons rechtstreeks een persoonlijke factuur. Daarbij 

blijft u profiteren van de voordelen van uw NS-Business Card.



2

Hoe bestel ik een Traject Vrij met Gesplitst Betalen abonnement? 

In zeven stappen wordt u begeleid bij het bestellen van een Traject Vrij met Gesplitst betalen abonnement. 

Zodra u inlogt in Mijn NS-Zakelijk kunt u van start gaan.  

Stap 1
Ga in Mijn NS Zakelijk naar ‘NS-Business Card bestellen’ en kies uw huidige werkgever.
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Stap 2
Kies voor ‘Traject Vrij abonnement met Gesplitst Betalen’ in het abonnementen keuzemenu. Maak uw keuze 

definitief door op de ‘Bestel’-knop te klikken.
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Vul bijbehorende specificaties in voor uw NS-Business Card. Hierbij maakt u een keuze uit reisklasse, 
ingangsdatum en traject. Onder ‘Extra diensten’ heeft u de mogelijkheid een aanvullende dienst te 
selecteren. De keuze voor extra diensten is afhankelijk van het gekozen aanbod door uw werkgever. 
Wanneer u uw keuzes heeft ingevuld klikt u op ‘Verder’.  

Stap 3
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Upload een foto van uzelf voor op uw NS-Business Card. Staat uw foto al in het systeem? Dan kunt u deze 
foto selecteren. Mocht dit niet het geval zijn of u wilt een nieuwe foto uploaden, volg dan de stappen in het 
onderstaande menu.

Stap 4



Stap 5
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Wanneer u wilt dat de foto die u in beeld ziet voor een langere periode (i.p.v. eenmalig voor alleen de 
huidige bestelling) gebruikt kan worden, vinkt u de optie 'Ik geef toestemming aan NS om mijn pasfoto te 
bewaren voor de duur van mijn contract voor het maken van een nieuwe NS-Business Card' aan.

Wanneer u de foto die u in beeld ziet definitief wilt gebruiken voor uw nieuwe NS-Business Card, klik dan 
op 'Nieuwe foto kiezen'. 



Stap 6
Controleer de ingevulde gegevens in uw bestellingoverzicht. Ga vervolgens akkoord met de 

productvoorwaarden en algemene voorwaarden (vereist). Klik daarna op ‘Bevestig bestelling’.
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Stap 7
Ga akkoord met de automatische incasso en voer de verificatie-betaling uit.
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Bij een succesvolle bestelling, ontvangt u van NS Zakelijk een bevestigingsmail. Binnen vijf werkdagen sturen 
wij u uw NS-Business Card met ‘Traject Vrij met Gesplitst Betalen-abonnement’ toe. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice NS Zakelijk via 
030-300 11 11. Wij staan dag en nacht voor u klaar. 

Stap 8
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