
Actievoorwaarden DGP Retour (Dutch Grand Prix Retour) 
 
Het DGP Retour is een treinretour geldig van 2 t/m 5 september 2021 vanaf elk station in Nederland 
naar Station Zandvoort aan Zee en terug. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het DGP 
Retour. 
 
Aankoop van het DGP Retour vroegboekkorting 

• Het DGP Retour met 20% korting is een tijdelijke actie. Dit retour is te koop van 1 juni 2021 
tot en met 15 juni 2021. 

• Het DGP Retour bestaat uit 2 e-tickets enkele reizen, één voor de heenreis vanaf elk gewenst 
station in Nederland naar Station Zandvoort aan Zee en één voor de terugreis vanaf Station 
Zandvoort aan Zee naar het vertrekstation van de heenreis waarbij de terugreis op een 
andere dag kan plaatsvinden dan de heenreis.  

• Bij aanschaf van het DGP Retour kiest de reiziger het gewenste traject en de gewenste 
reisdata binnen de periode van 2 tot en met 5 september 2021. De opgegeven naam, het 
gekozen traject en de gekozen reisdata kunnen niet op een later moment worden 
aangepast.  

• Bij aanschaf van het DGP Retour in de periode van 1 juni tot en met 15 juni 2021 is een 
korting van toepassing. De korting bedraagt 20% op het vol tarief dat betaald moet worden 
voor het gekozen traject. 

Bij aanschaf van het DGP Retour vanaf 16 juni 2021 wordt het vol tarief betaald voor het gekozen 
traject. 

 
Reizen met een geldig DGP Retour 

• Het DGP Retour is geldig voor de persoon die op het e-ticket staat vermeld, op het 
opgegeven traject op de opgegeven reisdata. 

• Het DGP Retour is geldig in de 2e klasse. 
• Het DGP Retour is voor de heen- en terugreis te gebruiken binnen de periode van zaterdag 2 

tot en met dinsdag 5 september 2021, op de bij aanschaf van het e-ticket gekozen dagen.  
• Het DGP Retour is geldig bij alle treinvervoerders in Nederland, dat wil zeggen in de 

binnenlandse treinen van NS, Arriva, Blauwnet, Breng, Connexxion (valleilijn), Keolis 
Nederland en R-net.  

• Het DGP Retour is uitdrukkelijk geen geldig vervoerbewijs voor de vervoerdiensten van 
Thalys en Eurostar.  

• Voor de Intercity Direct tussen Station Rotterdam Centraal en Station Schiphol en op het 
binnenlandse traject van IC International betaal je vooraf apart een toeslag. Dit kun je op het 
station of online via www.ns.nl kopen. 

• Het DGP Retour is niet geldig i.c.m. Samenreiskorting, kortingsabonnementen en andere 
kortingsacties. 

 
Restitutiemogelijkheden 

• Indien de Dutch Grand Prix Retour wordt afgelast en daarom geen doorgang zal vinden in de 
periode van 2 tot en met 5 september 2021 zal het aankoopbedrag van het DGP Retour 
gerestitueerd worden. 
 

Aanvullende toepasselijke voorwaarden op het DGP Retour 



• Op het vervoer per trein met NS Reizigers B.V. zijn ook de Algemene Voorwaarden voor het 
vervoer van Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen (AVR-NS) van 
toepassing. Op het vervoer per trein met een andere vervoerder zijn de Algemene 
Voorwaarden Stads- en Streekvervoer van toepassing.  

• Daarnaast zijn de Voorwaarden E-ticket van toepassing op de e-tickets.  
• De voorwaarden voor het reizen met een e-ticket en de AVR-NS zijn te raadplegen op 

ns.nl/voorwaarden. 
 

Voor vragen over het DGP Retour neem je contact op met de klantenservice van NS via 
www.ns.nl/klantenservice. 

 


