
Reizen met gps op je mobiele telefoon – Zo werkt het 

 

1. Na je aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. 
2. Bij de start van de proef ontvang je een instructie per e-mail.  

a. Voor iOS: Je ontvangt via Testflight een e-mail met een link, waarmee je de NS Lab 
Bèta-app kan downloaden. 

b. Voor Android: Je kan via Google Play Store de NS Lab Bèta-app downloaden 

      

Mail testflight voor iPhone gebruikers    Scherm in Play Store na installatie NS Lab Beta 

  
• Klik in de app NS Lab Bèta rechtsonder op Profiel. 

 

 
 

 Login met je Mijn NS-account 
 Voeg je OV-chipkaart toe (waarop je je NS Flex abonnement hebt) 
 Ga naar Profiel rechtsonder. Je ziet het informatievenster Nieuw: treinreizen met gps. Klik op 

meer informatie (Komt dit  venster niet tevoorschijn? Zorg dat je toestemming hebt gegeven om 
je locatie te gebruiken en dat je een internetverbinding hebt) 

 Alternatief: Komt het informatievenster Nieuw: treinreizen niet naar voren?  Ga naar instellingen 
en klik onder ‘Features’ op Treinreizen met gps 
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 Je loopt nu een paar informatieschermen door waar de werking van treinreizen met gps wordt 

uitgelegd. Klik steeds op volgende.  

 

                    

 

 

 Ga akkoord met alle voorwaarden door het zetten van de twee gevraagde vinkjes en klik dan 
op “ja, activeer Treinreizen met gps”. Je hebt nu alles geïnstalleerd en bent klaar om te gaan 
reizen! 
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Zodra je op een station bent, kan je via de NS Lab Bèta app gaan reizen met Treinreizen met gps.  
Ben je bijvoorbeeld op station Utrecht Centraal, dan zie je onderstaand scherm. Klik dan op ‘Start of 
beëindig je reis’ 

 

        

                                                                                       

Swipe naar rechts om je reis te starten. 
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1. Daarna zie je direct je e-ticket. Hiermee kan je de poorten openen en je laten controleren 

door de conducteur 

  

 
2. Bij een overstap en op je eindbestemming gebruik je ook weer dit e-ticket om de poorten te 

openen.  Nadat je door poortjes ben op de eindbestemming kan je de treinreis beëindigen 
door naar links te swipen. 
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Ritinformatie inzien 

Om te zien welke reizen je gemaakt hebt met bijbehorende prijzen, ga je naar het tabje ‘Reizen’ 
onderin. Rechtsboven kies je dan voor GPS-REIZEN. 

Op elke rit kan je klikken voor meer informatie. Ook kan je via de app een vraag stellen over de 
betreffende in rekening te brengen rit door onderin op ‘Vraag stellen’ te klikken. 

 

   


