
Wanneer is de actie geldig? 
De actie is geldig in de periode zoals genoemd in de door u van NS ontvangen e-mail.  Het 
actieaanbod gaat in op de dag nadat u de e-mail ontvangen heeft. De e-mail met het actieaanbod 
heeft u rond het begin van de maand ontvangen. De (extra) treinreis of treinreizen moeten gemaakt 
worden in de twee kalendermaanden direct volgend op de ontvangstdatum van de e-mail met 
actieaanbod.  
 
Kan ik in een andere periode deze extra reis maken? 
Nee. De actie is gebonden aan de periode zoals genoemd in de door u van NS ontvangen e-mail. 
 
Hoe werkt de actie precies? 
Om aanspraak te maken op de gratis Dagkaart Weekend, moet u binnen twee maanden na ontvangst 
van uw mail de extra reis met uw Dal Voordeel abonnement maken. De door u gemaakte reizen 
moeten gemaakt zijn bij NS. U krijgt één gratis Dagkaart Weekend, ongeacht hoeveel extra reizen u 
maakt. 
 
Maak ik ook aanspraak op de Dagkaart Weekend als ik mijn (extra) treinreis of treinreizen 
maak bij andere vervoerders dan NS? 
Nee. Alleen als u de (extra)  treinreis maakt bij NS, dan maakt u aanspraak op de Dagkaart Weekend.  
 
Wat gebeurt er als ik vergeet in- of uit te checken? 
Wanneer u vergeet in- of uit te checken betaalt u het instaptarief, deze kunt u via MijnNS en NS 
klantenservice claimen, zie voor meer informatie www.ns.nl/vergetencheckuit. De door u gemaakte 
reis wordt door NS  wel als een reis beschouwd die onder dit actieaanbod valt.  
 
Hoe ontvang ik de Dagkaart Weekend? 
U ontvangt van ons een e-mail met een couponcode. Deze couponcode kunt u verzilveren voor een 
weekenddagkaart (e-ticket) op www.ns.nl/couponcode. Vervolgens print u het e-tickets uit en kunt u 
gaan reizen. U hoeft wanneer u reist met uw e-ticket niet in te checken, noch met uw Dal Voordeel 
abonnement, noch met uw e-ticket.  
 
Wanneer ontvang ik de Dagkaart Weekend? 
U ontvangt de couponcode ongeveer één maand na afloop van de actie.  
 
Hoelang is de Dagkaarten Weekend geldig? 
U kunt de couponcode tot 6 maanden na ontvangst gebruiken. De dag(-en) waarop uw wilt reizen 
kunt u maximaal drie maanden van te voren kiezen. 
 


