
Ga verder op de andere kant

Aanvraagformulier

 OV-chip Plus abonnement
Met dit formulier kunt u een OV-chip Plus abonnement aanvragen. Dit abonnement is uitsluitend 
bedoeld voor reizigers die in het bezit zijn van een OV-begeleiderskaart met code B. Print dit 
formulier uit en vul het in met blauwe of zwarte pen en gebruik blokletters. U kunt het formulier 
ook online invullen en dan uitprinten. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

NS Klantenservice OV-chip Plus
Antwoordnummer 685 
3500 VE Utrecht

Let op: Vergeet niet een kopie van uw OV-begeleiderskaart (B) mee te sturen.
Houd rekening met een verwerkingstijd van twee weken.

Voorletter(s)

Huisnummer

Postcode

Geboortedatum (dag-maand-jaar)

Ingangsdatum (dag-maand-jaar) 
De ingangsdatum moet 14 dagen in de toekomst liggen.

Telefoon thuis (zonder streepje) Mijn OV-chipkaartnummer is

Rekeningnummer

Man Vrouw

Woonplaats

Tussenvoegsel(s)

Toevoeging

Achternaam

Straat

E-mailadres

Uw gegevens
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Door uw handtekening te zetten sluit u een overeenkomst met NS Reizigers B.V. (NS). Op alle vervoerovereenkomsten tussen u en NS  
(dus als u gebruik maakt of wilt gaan maken van het vervoer verzorgd door NS) zijn de Algemene Voorwaarden voor vervoer  
van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS) van toepassing. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden  
en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30124362. 

Om de vervoerprijs te voldoen machtigt u NS Reizigers B.V.  tot het van eerdergenoemd rekeningnummer maandelijks doorlopend 
automatisch incasseren, van de  verschuldigde vervoerprijs van al het door u geboekte vervoer. U kunt momenteel tot 56 kalenderdagen  
na incassering de incasso storneren via uw bank.  

Van OV-chip Plus is een productbeschrijving. NS kan OV-chip Plus opzeggen met in achtneming van een maand opzegtermijn.

NS Reizigers B.V. is statutair gevestigd te Utrecht (Handelsregister 30124362).

Privacybeleid NS 
Voor het kunnen accepteren van uw aanvraag en om uitvoering te kunnen 
geven aan deze overeenkomst vraagt NS Groep N.V. uw persoonsgegevens. 
Zie voor meer informatie www.ns.nl/privacy. NS gebruikt deze gegevens 
en reisgegevens niet voor relatiebeheer of om u te informeren over 
voor u relevante diensten en producten van de NS Groep N.V., haar 
werkmaatschappijen en samenwerkende partners.

Voor vragen over uw abonnement kijk op www.ns.nl/ovchipplus of bel  
NS Klantenservice op 0800 - 724 54 82 (gratis, maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Datum (dag-maand-jaar)

Handtekening

Achternaam ouder of voogd. Alleen invullen als u nog geen 18 jaar én ongehuwd bent.

2 0

Ondertekening Altijd invullen. Als u nog geen 18 jaar én ongehuwd bent laat dan een ouder of voogd ondertekenen.
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