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Gebruiksvoorwaarden Reizen met je Betaalkaart App 

Deze Gebruiksvoorwaarden App zijn van toepassing op het gebruik van de 

onderhavige Reizen met je Betaalkaart App (hierna ‘App’). Via de App kunt u gebruik 

maken van Diensten rondom de Proef op uw mobiele telefoon of tablet, zoals uw 

reishistorie bekijken, kijken of uw betalingen gelukt zijn bekijken, de status van de 

reisfunctie bekijken en feedback geven over de Proef. U kunt deze 

Gebruiksvoorwaarden App downloaden, zodat u ze kunt opslaan of printen. Met het 

raadplegen of gebruiken van de App, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden 

App. Indien u geheel of gedeeltelijk niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden 

App, dient u de App niet te gebruiken. 

 

1. Algemeen 

1.1 De App wordt u aangeboden door Trans Link Systems B.V., gevestigd aan 

Stationsplein 151-157, 3818 LE te Amersfoort, Postadres: Postbus 1808, 3800 

BV te Amersfoort, Tel: 033-3302498, Kamer van Koophandel nummer: 

30177126, e-mail: service@reizenmetjebetaalkaart.nl (verder te noemen: 

‘Translink’). 

1.2 Bij het gebruik van de App is ook het gezamenlijke privacy statement van NS en 

Translink van toepassing, waarin u kunt lezen hoe NS en Translink omgaan 

met het verwerken van uw persoonsgegevens bij het raadplegen dan wel 

gebruiken van de App. Het privacy statement kan worden geraadpleegd op 

ns.nl/betaalkaart. 

1.3 Translink kan deze Gebruiksvoorwaarden App aanpassen gelet op nieuwe 

ontwikkelingen. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden App 

wordt gepubliceerd op de website: www.reizenmetjebetaalkaart.nl. Indien de 

Gebruiksvoorwaarden App worden aangepast wordt u vooraf op de hoogte 

gebracht per e-mail. 

1.4 De App is uitsluitend bedoeld voor gebruikers (natuurlijke personen) die 18 jaar 

of ouder zijn. 

2. Definities 

De begrippen die in de Gebruiksvoorwaarden App met een hoofdletter zijn 

geschreven, hebben de betekenis zoals hieronder weergegeven.  

Account: voluit te noemen: “Reizen met je Betaalkaart Account”, zijnde het account 

dat u kunt activeren via de website: www.reizenmetjebetaalkaart.nl wanneer u zich 

aanmeldt voor de Proef. 

https://www.ns.nl/betaalkaart/
http://www.reizenmetjebetaalkaart.nl/
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Apparatuur: de (rand)apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone of 

tablet waarmee u gebruik maakt van de App, inclusief het daarbij behorende 

besturingssysteem. 

App: voluit te noemen: “Reizen met je Betaalkaart App”, zijnde een mobiele 

applicatie die door Ximedes is ontwikkeld voor en in opdracht van Translink en door 

Translink beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers zijnde deelnemers aan de Proef 

voor gebruik op de mobiele telefoon of tablet voorzien van het besturingssysteem 

van Apple (iOS) of Google (Android) en eventuele updates die van tijd tot tijd 

plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van deze 

mobiele applicatie mogelijk maken. 

Diensten: alle diensten die u in het kader van de Proef worden aangeboden via de 

App en zoals nader beschreven in artikel 7 van de Gebruiksvoorwaarden App.  

Gebruiksvoorwaarden App: onderhavige gebruiksvoorwaarden die van toepassing 

zijn op het gebruik van de App.  

Inhoud: alle via de App toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en 

geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie. 

Inloggegevens: de inlognaam zijnde het e-mailadres waarmee u zich heeft 

geregistreerd voor de Proef en het daarbij door u gekozen wachtwoord waarmee u 

uw Account heeft geactiveerd.  

NS: NS Reizigers B.V. 

Proef: het beproeven van de reismogelijkheid ‘Reizen met je Betaalkaart’ waarbij de 

Deelnemer reist op het Treintraject door middel van een Vervoerbewijs dat is 

aangeschaft door met de Betaalkaart in te checken. 

Reisfunctie: functie gekoppeld aan een betaalkaart die betalen en reizen mogelijk 

maakt. Met betaalkaart bedoelen we hierbij de contactloze bankpas uitgegeven door 

één van de banken (ABN, Rabobank, ING, de Volksbank) óf een contactloze Visa 

credit card of Mastercard uitgegeven door de creditcardmaatschappij (ICS) en 

waarmee u kunt deelnemen aan de Proef. 

Treintraject: het traject tussen stations Den Haag Centraal, Den Haag HS en Leiden 

Centraal waar NS de treinvervoerder is, waarbij geldt dat de tussenliggende stations 

onderdeel uitmaken van het traject. 

Ximedes: Ximedes Software B.V. 

3. Gebruik van de App 

3.1 Om gebruik te maken van de App, moet u eerst de App downloaden via de App 

store van Apple of de Playstore van Google en instaleren op uw mobiele 

telefoon of tablet. 

3.2 U kunt gebruik maken van de App als u een Account heeft geactiveerd. U krijgt 

toegang tot uw Account indien u inlogt met uw Inloggegevens. 
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3.3 Om zorgvuldig om te gaan met de Inloggegevens en misbruik te voorkomen, 

moet u de Inloggegevens altijd vertrouwelijk houden. Uw Inloggegevens mag u 

in geen geval aan derden verstrekken. 

3.4 Om goed en veilig gebruik te kunnen maken van de App dient u de nieuwste 

versie van de App te gebruiken en gebruik te maken van het meest actuele 

besturingssysteem van Apple (iOS) of Google (Android). Als u niet de laatste 

versie van de App gebruikt en/of het meest actuele besturingssysteem dan kan 

het voorkomen dat de App niet of niet goed functioneert. 

3.5 Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, dient u 

ervoor te zorgen dat uw Apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd 

tegen onbevoegd gebruik door derden, malware en virussen. 

4. Kosten 

4.1 Translink brengt u voor het gebruik van de App geen kosten in rekening. 

4.2 U draagt zelf de kosten van de aanschaf en het gebruik van de Apparatuur en 

verbindingen (internetverbruik) die nodig zijn voor het gebruik van de App en 

van de Diensten via de App. 

5. Veiligheidsmaatregelen 

5.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de App. U moet alle aanwijzingen 

en voorschriften van Translink die worden gegeven in verband met het gebruik 

van de Diensten of de App opvolgen. 

5.2 U gaat zorgvuldig met de App om en gebruikt de App alleen voor het doel 

waarvoor de App aan u beschikbaar is gesteld. 

5.3 Het is u als houder van het Account als enige toegestaan om de App te 

raadplegen en/of te gebruiken. Als u het toch toestaat dat een ander de App 

gebruikt dan gebeurt dat voor uw eigen rekening en risico.  

5.4 Het is u niet toegestaan de App te beschadigen, te wijzigen of te gebruiken in 

strijd met de Gebruiksvoorwaarden App of de instructies van Translink. Het is u 

niet toegestaan de beveiligingsmaatregelen van de App te wijzigen, te omzeilen 

of de werking daarvan op een andere manier te hinderen ten behoeve van 

ongeoorloofd gebruik van de App. Het is u ook niet toegestaan om gelegenheid 

te bieden tot één van de bovenstaande handelingen of deze handelingen door 

anderen te laten uitvoeren.  

5.5 Translink is gerechtigd om de toegang tot de App te blokkeren onder meer 

in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de App. 

5.6 Als u vermoedt dat u de App niet veilig meer kunt gebruiken dan dient u dit 

direct te melden bij de klantenservice van de Proef (te bereiken via telefoon: 

033-3302498 en e-mail: service@reizenmetjebetaalkaart.nl). Translink kan dan 



Versie 1.2 – 8 november 2018  Pagina 4 van 5 
 

beveiligingsmaatregelen nemen zoals het blokkeren van de toegang tot de App 

dan wel deze beveiligingsmaatregelen laten uitvoeren door derden. 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Translink spant zich in om de App aan u beschikbaar te stellen. Ondanks 

voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan Translink niet garanderen dat 

de App foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. Behoudens in de 

gevallen van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Translink aanvaardt 

Translink geen enkele aansprakelijk voor schade of kosten van u of van derden, 

uit welke hoofde dan ook, veroorzaakt door het gebruik (of door de 

onmogelijkheid van het gebruik) van de App en de gevolgen van eventuele 

onjuistheden in de Inhoud die via de App ontsloten wordt. 

6.2 Translink kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de App staken of de 

Inhoud aanpassen. 

6.3 De App kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. Translink 

is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze 

externe internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. 

Translink is niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens 

op deze externe internetpagina’s. 

6.4 De meeste functies van de App (inclusief de Diensten die via de App worden 

aangeboden) vereisen allen dat de App een actieve internetverbinding heeft. 

Dat kan via een wifiverbinding zijn, of via uw mobiele netwerkprovider. Translink 

kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de App niet (volledig) 

functioneel is indien u geen internetverbinding heeft en/of u geen databundel 

meer over heeft. 

7. Diensten 

7.1 Via de App en in het kader van de Proef worden u verschillende Diensten 

aangeboden, waarvan u gebruik kunt maken op uw mobiele telefoon of tablet.  

7.2 Hieronder volgt een niet uitputtende lijst van deze Diensten: 

• Algemene informatie over de Proef en veel gestelde vragen over de Proef en 

de daarop gegeven antwoorden die u kunt raadplegen (Q&A’s); 

• Het kunnen inzien en wijzigen van uw persoonlijke gegevens; 

• Het kunnen inzien en wijzigen van uw App instellingen (zoals het aan- en 

uitzetten van pushberichten); 

• Het kunnen inzien van uw reishistorie en de status van uw betalingen; 

• Het kunnen herstellen van een op het Treintraject gemiste check-in of check-

uit; 

• Het kunnen voldoen van een openstaand bedrag door middel van een IDEAL 

betaling; 
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• Het kunnen inzien van de status van de aan de betaalkaart gekoppelde 

reisfunctie. 

8. Licentie en intellectuele eigendom 

8.1 De Inhoud van de App, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, 

geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden 

beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en 

merkrechten. Deze rechten berusten bij Ximedes, de ontwikkelaar van de App. 

De namen en logo’s van andere in de App vermelde bedrijven en producten zijn 

de merken van hun respectievelijke eigenaren. De in de App opgenomen 

gegevens zijn eigendom van NS of Translink zoals de verantwoordelijkheid 

geduid is in het gezamenlijke privacy statement. 

8.2 Het is op geen enkele manier toegestaan (enig onderdeel van) de App te 

kopiëren of te openbaren, te exploiteren of op andere wijze te gebruiken dan 

zoals voorgeschreven in de Gebruiksvoorwaarden App. 

8.3 Translink verleent hierbij aan u een niet exclusief, royaltyvrij, niet overdraagbaar  

en herroepbare licentie om de App te gebruiken in overeenstemming met deze 

Gebruiksvoorwaarden App. 

9. Beëindiging van het gebruik van de App 

9.1 Translink mag het gebruik van de App op elk moment beëindigen. Bij 

beëindiging worden de rechten en licenties die in deze Gebruiksvoorwaarden 

App aan u zijn verleend, beëindigd. 

9.2 U kan het gebruik van de App zelf beëindigen door de App van uw mobiele 

telefoon en/of tablet te verwijderen. Na het verwijderen van de App kunt u niet 

meer via de App gebruik maken van de Diensten. 

10. Toepasselijk recht 

10.1 Op de Gebruiksvoorwaarden App is Nederlands recht van toepassing. Alle 

geschillen die in verband met de App en/of de Gebruiksvoorwaarden App 

ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder 

begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

11. Overige bepalingen 

11.1 Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van de App of de 

Diensten, kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Proef via 

telefoon: 033-3302498 en/of e-mail: service@reizenmetjebetaalkaart.nl. 

 


