
Actievoorwaarden Treinpakkers winter 2019 

 

Algemeen  

 Voor alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt. 

 De aanbiedingen (bv. gratis upgrade naar de 1e klas) zijn niet inwisselbaar voor geld en/of 

andere diensten.   

 Lees voordat je op reis gaat de voorwaarden en de productpagina op ns.nl/treinpakkers goed 

door.  

 Plan voor vertrek altijd je reis met de NS-app. Hier vind je alle actuele vertrektijden en 

informatie over je reis. 

 NS behoudt zich het recht voor om deze actie te allen tijde en zonder voorafgaande 

kennisgeving te wijzen en/of voortijdig te beëindigen. 

Upgrade 1e klas 

 Geldig van 28 november t/m 5 januari 2020. 

 Alleen geldig op een zaterdag of zondag. Ook geldig op 1e en 2e Kerstdag en op 
Nieuwjaarsdag. Op deze dagen de gehele dag geldig. 

 Alleen geldig in combinatie met een geldig 2e klas vervoersbewijs. 

 Per persoon heb je recht op twee gratis upgrades. De twee upgrades zijn niet 
persoonsgebonden.  

 Bij gebruik van de online upgrade 1e klas mag een medereiziger niet meereizen met een 
Treinpakkers Meereisretour. 

 Niet te combineren met andere actiekaartjes (bv. Albert Heijn, Kruidvat, aanbiedingen uit de 
Spoordeelwinkel, Treinpakkers en NS Groepsticket). 

 De upgrade is geldig in alle binnenlandse treinen van NS, Arriva, Blauwnet, Breng, 
Connexxion (Valleilijn), Keolis Nederland en Qbuzz. Bij R-net alleen geldig op het traject 
Alphen a/d Rijn – Gouda. 

 De upgrade is niet geldig in de Thalys en Eurostar. Voor de treinen Intercity direct en ICE 
betaalt u vooraf apart een toeslag. 
 

Meereisretour  

 Geldig van 28 november t/m 5 januari 2020. 

 Met het Meereisretour reis je voor €8,95 met iemand mee in de periode van 28 november t/m 

5 januari 2020. Je kunt het Meereisretour ook voor iemand anders kopen. Hij of zij kan dan 

met jou meereizen als jijzelf over een geldig vervoersbewijs beschikt.  

 De persoon met wie wordt meegereisd, moet in het bezit zijn van geldig vervoersbewijs, 

ouder dan 12 jaar zijn en een bekende zijn, zoals familie of een vriend(in) (het is dus niet 

toegestaan om in de trein met een onbekende af te spreken dat met hem of haar wordt 

meegereisd).  

 Met het Meereisretour mag alleen in dezelfde klasse en op hetzelfde traject worden gereisd 

als de persoon met wie wordt meegereisd.  

 Bij één geldig vervoersbewijs mag maximaal één Meereisretour gebruikt worden.  

 Het Meereisretour is geldig van maandag t/m vrijdag na 9.00 uur en op zaterdag en zondag 

de gehele dag en traject gebonden. De middagspits is niet uitgesloten.  

 Je bestelt het Meereisretour online, geef vooraf aan op welke datum en welk traject je 

meereist en print het ticket uit of laadt het ticket op je mobiel via de NS-app. Dit e-ticket is pas 

geldig als je samen met een geldig vervoersbewijs van de persoon met wie je meereist op 

pad gaat. Het Meereisretour is dus op zichzelf geen geldig vervoersbewijs. 

 

 



Combi-deals (Trein + Uitje) 

 Te koop t/m 5 januari 2020. Geldigheid verschilt per aanbieding. Zie de betreffende 
aanbieding voor de exacte geldigheid. 

 Het ticket voor het uitje scan je bij het desbetreffende uitje en is alleen geldig op de dag dat je 
het bijbehorende treinkaartje gebruikt. 

 Het ticket voor het uitje is geldig voor één persoon en alleen te gebruiken in combinatie met 
het treinkaartje van deze aanbieding. 

 Je kunt het ticket voor het uitje niet gebruiken in combinatie met andere acties en 
aanbiedingen. Ook kun je de bestelling achteraf niet wijzigen of annuleren. 

 Het treinkaartje is geldig van maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 uur. Op zaterdag, 
zondag en op feestdagen de gehele dag. 

 Je kunt met het treinkaartje reizen met alle treinvervoerders in Nederland, behalve met de 
Thalys en Eurostar. Voor de treinen Intercity direct en ICE International betaal je vooraf apart 

een toeslag. 
 
2=1 deals  

 De geldigheid verschilt per aanbieding. De meeste 2=1 aanbiedingen zijn in te leveren t/m 5 

januari 2020. Zie de betreffende aanbieding voor de exacte geldigheid. 

 Het goedkoopste (entree)kaartje is gratis. 

 De aanbieding zijn alleen geldig en te gebruiken in combinatie met een geldig vervoersbewijs 

voor de trein. 

 

Utrecht, november 2019 


