Mijn NS Zakelijk
Kaarthouder
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Het startscherm
Is de startpagina van Mijn NS Zakelijk. Via deze pagina kunt u een aantal zaken direct regelen. Ook ziet u hier de
laatste meldingen van NS.

Binnen Mijn NS Zakelijk navigeert u via het menu aan de
linkerkant.

Heeft u vragen? Check dan de
veelgestelde vragen over Mijn NS
Zakelijk, of download de uitgebreide
instructies.

U ziet hier dat u bent ingelogd. Als u langere tijd niet actief
bent geweest in Mijn NS Zakelijk, wordt u vanzelf
uitgelogd. Ook kunt u hier zelf uitloggen.

Via de ‘Direct regelen’ box is het onder
andere mogelijk een klassewissel uit te
voeren of direct een taxi te boeken.
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Mijn NS-Business Card
Via 'Mijn NS-Business Card' heeft u inzicht in alle details van uw kaart(en) en eventueel afgenomen
abonnement(en). Via dit menu kunt u reizen en transacties inzien en wijzigingen doorvoeren.

Hier kunt u onder andere gemaakte reizen inzien en
kenmerken aan een reis toevoegen (zie volgende
pagina).

Op kaartniveau kunt u hier een aantal zaken regelen.
Bijvoorbeeld: het aanvragen van een permanente klassewissel
of het wijzigen van het abonnement op de kaart.
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Mijn NS-Business Card
Reizen en andere transacties kunt u per kaart inzien. Hier kunt u reizen aanduiden als 'privé' of
'zakelijk', kenmerken toevoegen aan een reis of geld terugvragen wanneer u vertraging heeft gehad of wanneer
u bent vergeten in- of uit te checken.

U kunt maximaal 5x per jaar aangeven dat u bent
vergeten in- of uit te checken en zo voorkomen
dat een correctietarief in rekening wordt gebracht.

De reizen en transacties
kunt u downloaden naar
Excel.

Wanneer u vergeten bent om in- of uit te
checken (en dit niet al automatisch door ons is
hersteld), kunt u hier geld terugvragen.

U kunt per reis óf in 1 keer voor
alle reizen aangeven of deze privé
of zakelijk zijn geweest.

Hier kunt u een kenmerk toevoegen, zoals het
doel van de reis of een kostenplaatsnummer.
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NS-Business Card bestellen
Via 'NS-Business Card bestellen' kunt u, indien u door uw bedrijf geautoriseerd bent, een NS-Business Card met
of zonder een abonnement bestellen.

Via deze link bestelt u een NS-Business Card zonder
aanvullend abonnement.

Via de overige opties bestelt u een NS-Business Card
met een Dal abonnement, Traject Vrij abonnement,
Trein Vrij abonnement of een OV Vrij abonnement.
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Mijn bestellingen
Via 'Mijn bestellingen' kunt u de bestellingen op uw naam inzien. De status en verwachte leveringsdatum
worden getoond.
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Gegevens contactpersoon
Via 'Gegevens contactpersoon' vindt u gegevens van uw bedrijf, de persoon waar u terecht kunt met vragen
en op welk adres de NS-Business Cards worden afgeleverd.
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Persoonlijke gegevens
Via 'Persoonlijke gegevens' kunt u uw eigen gegevens inzien of uw gegevens en instellingen wijzigen.
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Meldingen van NS
Onder de menuknop 'Meldingen van NS' vindt u alle systeemmeldingen en berichten van NS terug.

