Voor deze P+R actie gelden de volgende voorwaarden:
1. Dit betreft een actie van NS Reizigers B.V. (hierna “NS”).
2. U kunt t/m 31 oktober 2019 via ns.nl een gratis P+R kaart aanvragen om 24 uur gratis te parkeren
op een Q-Park P+R terrein.
3. Met de gratis P+R kaart kunt u maximaal 24 uur gratis parkeren op deze P+R locaties.
4. Op het parkeren en het gebruik van de P+R kaart zijn de Algemene Voorwaarden Parkeren van
Q-Park toepassing.
5. U kunt de P+R kaart niet inwisselen voor (contant) geld of andere diensten.
6. De gratis P+R kaart mag niet worden doorverkocht.
7. De gratis P+R kaart kunt u uiterlijk t/m 31 december 2019 gebruiken.
8. Er is een beperkt aantal gratis P+R kaarten beschikbaar. De actie geldt zolang de voorraad strekt.
9. De gratis P+R kaart werkt alleen indien u bij het uitrijden eerst de gratis P+R kaart aanbiedt en
daarna uw bankpas waarmee ook is ingereden.
10. U heeft geen recht op restitutie in geval van foutief gebruik van de P+R kaart (foutief gebruik is
als u eerst uw bankpas aanbiedt en dan uw gratis P+R kaart). U kunt de P+R kaart dan een
volgende keer gebruiken (tot en met 31 december 2019).
11. Indien u langer dan 24 uur parkeert moet u de overige kosten zelf betalen. Informatie over de
kosten vindt u op www.q-park.nl/nl-nl/parkeren/.
12. NS verzendt éénmaal een P+R kaart per huisadres. De administratie van NS is daarbij leidend.
13. NS en/of Q-Park zijn niet aansprakelijk voor kosten als gevolg van beschadigde en/of onleesbare
of anderszins niet werkende P+R kaarten. NS en/of Q-Park vergoeden geen (parkeer)kosten.
14. De door u opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het toesturen van de P+R
kaart en om een eenmalige enquête per e-mail te doen en worden uiterlijk op 15 januari 2020
vernietigd.
15. NS gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om; het Privacystatement is op deze actie van
toepassing.
16. NS is gerechtigd deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te
passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen.
17. NS is gerechtigd (een) aanvra(a)g(en) te weigeren als - naar het uitsluitende oordeel van NS - de
deelnemer zich niet aan deze actievoorwaarden houdt / heeft gehouden.
18. Medewerkers van NS en Q-Park zijn van deze actie uitgesloten.
19. Op deze actie, deze actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is
Nederlands recht van toepassing.

