
Voorwaarden Winactie ‘2 Retourtjes Berlijn 2e klas’  
  
Toepasselijkheid voorwaarden 
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op je deelname om kans te maken op ‘2 Retourtjes Berlijn 

2e klas’. Deze winactie wordt aangeboden door NS Reizigers B.V. (NS). 
• Door je aan te melden voor deze winactie zoals hieronder omschreven, ga je akkoord met deze 

voorwaarden.  
• Deze voorwaarden laten de toepassing van de andere voorwaarden, zoals de Algemene 

Vervoervoorwaarden van NS (AVR-NS) die gelden wanneer je reist met NS, en de Voorwaarden e-
ticket, die van toepassing zijn op het gebruik van het e-ticket, onverlet. 

• Voor meer informatie over het Privacy beleid van NS, zie: www.ns.nl/privacy. 
 
Hoe kun je meedoen met de winactie?   
• NS verloot 10 maal ‘2 Retourtjes Berlijn 2e klas’. Om kans te maken op één van de ‘2 Retourtjes 

Berlijn 2e klas’ meld je je vóór 15 september 2019 aan als deelnemer van NS Extra én maak je voor 
15 september 2019 een reis met je Studentenreisproduct.   

  
Hoe werkt het?  
• Na 15 september 2019 selecteren we random 10 nieuwe NS Extra Studentendeelnemers als 

winnaars van ‘2 Retourtjes Berlijn 2e klas’.   
• De 10 winnaars ontvangen uiterlijk 30 september 2019 per e-mail bericht van NS.   
• Per e-mailadres kan maximaal één prijs worden gewonnen.  
• De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten.   

  
Voorwaarden ‘2 retourtjes Berlijn 2e klas’: 
• Je kunt de ‘2 Retourtjes Berlijn 2e klas’ gebruiken t/m 30 september 2020.   
• De ‘2 Retourtjes Berlijn 2e klas’ dienen minimaal 1 maand voor de reisdatum geboekt te worden. 
• De ‘2 Retourtjes Berlijn 2e klas’ zijn geldig op de reisdata zoals aangegeven op het ticket. 
• De ‘2 Retourtjes Berlijn 2e klas’ zijn geldig in Intercity Berlijn. 
 
Hoe kunnen de reizen geboekt worden?  
• Nadat de winnaars aangewezen zijn, ontvangen ze een e-mail van NS International met de 

gegevens die nodig zijn om de tickets te boeken.  
• Samen met NS International zal de reis geboekt worden en de reisdata komen op het ticket te 

staan. 
 
Privacy: 
• NS gebruikt je e-mailadres voor communicatie in het kader van deze winactie.  
• Na het toekennen van de laatste prijs worden alle gegevens in het kader van deze winactie 

vernietigd. 
  
Vragen en/of klachten  
• Vragen, opmerkingen en/of klachten over de winactie kunnen worden gericht aan NS via de 

Facebookkanalen van NS. 
• Je kunt ook contact opnemen via NS Klantenservice, Postbus 2025, 3500 HA, te Utrecht of 

telefonisch op nummer 030-751 5155 (dag en nacht bereikbaar). NS geeft je binnen vier weken 
schriftelijk of per e-mail antwoord, of laat je weten wanneer het je zal antwoorden. 

 
Utrecht, juli 2019  
  

  
 


