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Actievoorwaarden NS Flex Dal Voordeel 1e maand gratis
Het NS Flex Dal Voordeel-abonnement is tijdelijk de 1e maand gratis. De volgende actievoorwaarden 

zijn van toepassing:

Actievoorwaarden NS Flex Dal Voordeel 1e maand gratis
Het NS Flex Dal Voordeel-abonnement is tijdelijk de 1e maand 
gratis. De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing:
1. Het aanbod om het NS Flex Dal Voordeel-abonnement de 

1e maand gratis te proberen geldt voor nieuwe klanten die 
in de periode van 11 oktober tot en met 30 november 
2021 een NS Flex Dal Voordeel abonnement afsluiten bij 
NS via de website (www.ns.nl), NS Klantenservice of bij 
één van de NS Service balies op de stations.

2. Een NS Flex Dal Voordeel-abonnement dat tijdens de 
actieperiode is afgesloten, is de 1e maand gratis, daarna 
kost het abonnement € 5 per maand (in 2022 kost het 
abonnement € 5,10 per maand). NS Flex Dal Voordeel is 
namelijk een doorlopend abonnement. Dit betekent dat 
het abonnement na de eerste maand automatisch wordt 
verlengd. Opzeggen of wijzigen naar NS Flex Basis kan op 
ieder moment. Zie voor meer informatie de 
Productvoorwaarden NS Flex die van toepassing zijn op het 
abonnement.

3. Als ingangsdatum van het NS Flex Dal Voordeel-
abonnement kun je maximaal 2 weken ná de besteldatum 
kiezen.

4. Je mag éénmaal gebruik maken van deze actie. Als je toch 
meerdere malen gebruikmaakt van de actie, dan heeft NS 
het recht om het onterecht genoten voordeel terug te 
vorderen.

5. Deze actie geldt niet in combinatie met andere 
aanbiedingen.

6. NS heeft het recht om deze actie op ieder moment te 
staken en/of eerder te beëindigen. Ook heeft NS het recht 
om deze actievoorwaarden op ieder moment eenzijdig te 
wijzigen. De gewijzigde actievoorwaarden gelden vanaf 
de datum van inwerkingtreding. NS zal dit bekendmaken 
op haar website.

7. Voor vragen over deze aanbieding kun je contact 
opnemen met de klantenservice van NS via 
www.ns.nl/klantenservice.

NS Reizigers B.V., Utrecht, oktober 2021
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