Gebruiksvoorwaarden Station Passagepas - Service en Toegang
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verstrekking en het gebruik van de Station Passagepas –
Service en Toegang (hierna “Passagepas”) en maken derhalve onderdeel uit van de gebruiksovereenkomst die
stilzwijgend tot stand komt tussen NS Reizigers B.V. (hierna “NS”) en u als de rechtmatige houder van de
Passagepas op het moment dat u de Passagepas in ontvangst neemt.
2. De Passagepas is geen geldig vervoerbewijs. Er mag derhalve niet op gereisd worden.
3. De Passagepas mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze is verstrekt, te weten het
toegang kunnen bieden tot het gedeelte van het station waar sprake is van beheerste toelating via poortjes
(hierna “Binnengebied”) aan reizigers van de betreffende aanbieder van (besloten) reizigersvervoer. De
Passagepas wordt verstrekt voor uw persoonlijke gebruik. U mag de Passagepas dus niet aan iemand anders
geven.
4. Tijdens het verblijf in het Binnengebied moet u de huisregels van NS, die zichtbaar op borden staan, over
onder meer de orde, rust, stilte, veiligheid of een goede bedrijfsgang, opvolgen.
5. De Passagepas is alleen bestemd voor uw persoonlijke gebruik. U mag de Passagepas dus niet aan iemand
anders geven.
6. Het gebruik van de Passagepas voor andere doeleinden dan waartoe deze is verstrekt, is niet toegestaan.
Oneigenlijk gebruik en/of een vermoeden van oneigenlijk gebruik en/of van misbruik van de Passagepas kan
leiden tot inname en/of tot het blokkeren van de Passagepas. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u de
Passagepas gebruikt of probeert te gebruiken als vervoerbewijs. NS is niet aansprakelijk voor eventuele
schade, zoals verlies van inkomsten en gederfde winst, die ontstaat door of verband houdt met de inname van
de Passagepas.
7. Verlies, diefstal of een defect van de Passagepas dient u direct te melden aan de verstrekker van de
Passagepas (dit is meestal uw werkgever, maar dit kan ook NS zijn – zie ook artikel 10).
8. De Passagepas is en blijft eigendom van NS.
9. De geldigheidsduur van de Passagepas is maximaal twee jaar. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, 10 en
11 van deze voorwaarden, wordt de Passagepas u dus verstrekt voor de maximale duur van twee jaar.
10. Als u uit dienst gaat of anderszins niet meer voor de uitoefening van uw functie of beroep in het
Binnengebied op het station hoeft te zijn, dan bent u verplicht de Passagepas weer in te leveren bij de
verstrekker van de pas (meestal is dit uw werkgever, maar dit kan ook NS zijn). Neem in geval van twijfel
contact op met de NS Klantenservice (www.ns.nl/klantenservice/contact of 030 – 751 51 55, 24 uur per dag
bereikbaar).
11. Een medewerker van NS of een persoon die door NS voor controle is aangewezen, kan u vragen de
Passagepas te tonen. U dient hier uw medewerking aan te verlenen. U dient aanwijzingen van medewerkers
van NS en ProRail op te volgen. Niet opvolgen van (veiligheids)instructies kan leiden tot inname van uw
Passagepas.
12. Het is verboden de technische eigenschappen van de chip op de Passagepas te (laten) wijzigen, analyseren,
manipuleren of kopiëren.
13. NS heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden worden bekend
gemaakt op de website van NS. Wijzigingen van deze voorwaarden gelden voor alle nieuwe en bestaande
gebruiksovereenkomsten, maar hebben geen terugwerkende kracht.
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