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Inleiding 

 
NS Reizigers B.V. (NS) start op 29 augustus 2022 een proef voor het 

reizen met je Betaalpas/creditcard in de treinen van NS. Voordat NS 

overgaat tot een landelijke introductie van het reizen met de 

Betaalpas/creditcard wil NS dit eerst graag gedurende een aantal 

maanden beproeven. Reizigers kunnen zich van 15 t/m 22 augustus 2022 

met hun Betaalpas/creditcard voor de proef registreren op één van de 

volgende stations: Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag 

Centraal, Utrecht Centraal, ’s-Hertogenbosch en Delft. Er kan een 

beperkt aantal reizigers deelnemen aan de proef. Deze deelnemers 

kunnen vervolgens vanaf 29 augustus 2022 reizen met hun 

geregistreerde Betaalpas/creditcard.  

 

Dit document bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op 

registratie voor en deelname aan de proef 

(“Deelnemersvoorwaarden”).  

 

In deze voorwaarden hebben de begrippen die zijn geschreven met een 

hoofdletter de betekenis die daaraan in de AVR-NS is gegeven. 

 

1. Toepasselijke voorwaarden 

1.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op reizen 

met de Betaalpas/creditcard bij NS gedurende de proefperiode. 

Als je gebruikmaakt van de Betaalpas/creditcard om te reizen met 

NS, ga je akkoord met deze Deelnemersvoorwaarden. Onder 

gebruik wordt mede verstaan het aanmelden voor deelname aan 

de proef.  

1.2 Op de reizen met NS zijn de vervoervoorwaarden van NS van 

toepassing (de Algemene Voorwaarden voor het vervoer van 

Reizigers en Handbagage van de Nederlandse Spoorwegen 

(“AVR-NS”)).  

1.3 Op de reizen met NS met een Betaalpas/creditcard zijn de 

Voorwaarden In-/uitchecken met je Betaalpas/Creditcard van 

toepassing, zoals gepubliceerd op ns.nl/betaalpas. 

1.4 Indien je een beroep wilt doen op de regeling Geld Terug bij 

Vertraging van NS dan zijn de Voorwaarden Geld Terug bij 

Vertraging voor reizen bij NS overeenkomstig van toepassing 

op het reizen met je Betaalpas/creditcard. In de Voorwaarden 

Geld Terug bij Vertraging dient waar OV-chipkaart staat 

geschreven eveneens Betaalpas/creditcard te worden 

gelezen. In afwijking van artikel 7 van de Voorwaarden Geld 

Terug bij Vertraging kan bij het reizen met een 

Betaalpas/creditcard een verzoek tot restitutie enkel worden 

ingediend via het digitale formulier op www.ns.nl of telefonisch 

via NS Klantenservice (telefoonnummer 030 751 51 55).  

 

2. Uitleg proef 
2.1 Doel van de proef is om met een beperkte groep deelnemers 

reizigerservaringen op te doen met in- en uitchecken met je 

Betaalpas/creditcard bij NS en de technische werking te 
beproeven.  

2.2 Deelnemers aan de proef zullen door NS en onderzoeksbureau 
Blauw Research worden gevraagd om ervaringen met het reizen 
met je Betaalpas/creditcard te delen.  

2.3 NS doet onderzoek naar reizigerservaringen met reizen met je 
Betaalpas/creditcard onder andere via WhatsApp, een online 

community en/of vragenlijsten. 

2.4 Het onderzoek naar reizigerservaringen zal plaatsvinden tijdens 
de proefperiode. Hierover ontvangen deelnemers na aanmelding 

meer informatie. 

2.5 Door in en uit te checken met de Betaalpas/creditcard wordt een 

2e klas vervoerbewijs aangeschaft. Hiervoor geldt het reguliere 2e 

klas tarief (zonder korting). Proefdeelnemers mogen als dank voor 

hun deelname tot 1 november 2022 zonder bijbetaling reizen in de 

1e klas bij gebruik van de Betaalpas/creditcard als geldig 

vervoerbewijs. 

 

3. Registreren voor de proef 
3.1 Je kunt je in de periode van 15 augustus t/m 22 augustus 2022 

dagelijks tussen 10:00 uur en 19:00 uur registreren als deelnemer 
voor de proef op één van de volgende stations: Amsterdam 

Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht 
Centraal, ’s-Hertogenbosch en Delft.  

3.2 Registratie voor en deelname aan de proef staan open voor ieder 
natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.  

3.3 Registratie bestaat uit het toevoegen van de Betaalpas/creditcard 
aan de whitelist (deelnamelijst) van NS en het invullen van een 

online aanmeldformulier ten behoeve van klantonderzoek en ten 
behoeve van het ontvangen van (nieuws)berichten tijdens de 

proef, zoals nader toegelicht in dit artikel. 

3.4 NS kan een Betaalpas/creditcard niet koppelen aan (de online 

ingevulde gegevens van) een deelnemer.  

3.5 Je Betaalpas/creditcard wordt automatisch toegevoegd aan de 
zogenaamde whitelist door met een geschikte Betaalpas/creditcard 
op één van de in artikel 3.1 genoemde stations en op aanwijzing van 

de medewerkers ter plaatse een geldige incheck en uitcheck te 
maken bij de hiervoor gereserveerde palen of poorten. Deze in- 

en uitcheck ter registratie is kosteloos.   

3.6 Op de whitelist staan alle Betaalpassen/creditcards geregistreerd 
waarmee tijdens de proef gereisd kan worden. De whitelist wordt 
bijgehouden in de systemen van NS. 

3.7 Onder een geschikte Betaalpas/creditcard wordt verstaan: een 
geldige contactloze betaalpas van ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, 
ING, Rabobank, RegioBank of SNS of een contactloze creditcard 

van Mastercard of Visa. Ook buitenlandse contactloze 
betaalpassen en creditcards van Maestro, V PAY, Mastercard of 

Visa kunnen gebruikt worden. Dat geldt ook voor een 
smartphone of smartwatch waaraan één van deze betaalpassen of 

creditcards is gekoppeld. De contactloze functionaliteit van de 
Betaalpas/creditcard dient ‘aan’ te staan. 

3.8 Er geldt een maximaal aantal unieke Betaalpassen/creditcards dat kan 
worden geregistreerd voor deelname aan de proef. Zodra dit aantal 
is bereikt zal de registratie door NS worden gesloten.  

3.9 Na registratie kan niet direct gereisd worden met de 
Betaalpas/creditcard. Vanaf 29 augustus 2022 kan er worden gereisd 

met de Betaalpassen/creditcards die op de whitelist zijn geregistreerd.   

3.10 Je geeft met het invullen van het online aanmeldformulier 
toestemming om door NS en onderzoeksbureau Blauw Research 

tijdens de proef benaderd te worden om je ervaringen te delen.  

3.11 Om het online aanmeldformulier in te vullen dien je te 

beschikken over een e-mailadres en telefoonnummer. Je kunt 

het aanmeldformulier invullen op je eigen smartphone of 

gebruikmaken van de ter plaatse door NS beschikbaar gestelde 

apparatuur.  

3.12 Na invullen van het aanmeldformulier ontvang je een e-mail van 

NS ter validatie van het door jou opgegeven e-mailadres en met 

verdere uitleg.  

 
4. Tijdens de proef  

4.1 De proef start op 29 augustus 2022. Vanaf die datum kunnen 

deelnemers met gebruik van hun geregistreerde 

Betaalpas/creditcard reizen bij NS.  

4.2 Bij elke in- of uitcheck met de Betaalpas/creditcard wordt door de 

apparatuur van NS gecontroleerd of een Betaalpas/creditcard op 

de whitelist staat. Daarbij geldt dat een plastic Betaalpas/creditcard 

en een mobiele Betaalpas/creditcard als twee afzonderlijke passen 

beschouwd worden, ook wanneer deze gekoppeld zijn aan dezelfde 

rekening. Per reis dient de deelnemer in- en uit te checken met 

dezelfde (geregistreerde) plastic of mobiele Betaalpas/creditcard.  

4.3 Het gebruik van de whitelist door NS heeft enkel als doel het aantal 

proefdeelnemers te beperken en laat het gebruik van overige 

controlemaatregelen zoals vermeld in deze 

Deelnemersvoorwaarden en in de Voorwaarden In-/uitchecken 

met je Betaalpas/Creditcard onverlet. 

4.4 Deelnemers hebben de mogelijkheid om zelf een 

Betaalpas/creditcard te koppelen aan een persoonlijk account ten 

behoeve van service en informatie, zoals inzage in reis- en 

betaalhistorie. Dit kan in de OVpay App (te downloaden via 

www.ovpay.nl) en op termijn ook bij Mijn NS (zodra deze 

mogelijkheid beschikbaar is, zal dit zichtbaar zijn in de 

accountomgeving van Mijn NS en op ns.nl/betaalpas). 

 
5. Duur van de proef  
5.1 De proef start op 29 augustus 2022 en duurt in beginsel tot 1 

november 2022.  

5.2 NS kan de proef verlengen. Deelnemers die het online 
aanmeldformulier hebben ingevuld zullen hierover door NS 

geïnformeerd worden. Bij een eventuele verlenging geldt dat het 
recht om zonder bijbetaling in de 1e klas te mogen reizen met een 2e 

klas vervoerbewijs gekoppeld aan de Betaalpas/creditcard eindigt op 
1 november 2022.  

5.3 NS heeft het recht om de proef zonder opgave van redenen per 

http://www.ovpay.nl/
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direct eenzijdig (al dan niet gedeeltelijk) te beëindigen, waarmee 
deelname aan de proef met onmiddellijke ingang (al dan niet 

gedeeltelijk) niet meer mogelijk is.  

5.4 Op het moment van beëindiging van de proef wordt door NS het 

gebruik van de whitelist stopgezet en worden de gegevens van de 

op de whitelist voorkomende Betaalpas/creditcard door NS binnen 

twee maanden vernietigd.  

 

6. Beëindiging deelname aan de proef 

6.1 Je kunt je afmelden voor deelname aan het onderzoek 

door je toestemming in te trekken. Dit kun je doen 

door te klikken op de link met ‘Afmelden’ in de 

bevestigingsmail die je na invullen van het aanmeldformulier 

hebt ontvangen. Je wordt dan na verwerking niet langer 

door NS of het onderzoeksbureau Blauw Research 

benaderd met betrekking tot reizen met je 

Betaalpas/creditcard.  

6.2 NS heeft het recht om bij (een vermoeden van) het niet naleven 

van de bepalingen in deze voorwaarden dan wel (een 

vermoeden van) misbruik de deelname aan de proef per direct 

eenzijdig te blokkeren dan wel te beëindigen. 

 

7. Privacy 

7.1 Wil je weten welke gegevens NS en Translink van jou 

verwerken, raadpleeg dan het privacystatement op 

www.ns.nl/privacy.  

7.2 NS zal het aangemaakte token van jouw Betaalpas/creditcard 

opnemen op de whitelist, zoals beschreven onder artikel 3 en 4 

van deze voorwaarden en gedurende de looptijd van deze 

proef.  

7.3 Het aangemaakte token op de whitelist is noodzakelijk om deel 

te nemen aan de proef en worden verwerkt onder de grondslag 

uitvoering van de overeenkomst. Uiterlijk twee maanden na 

afloop van de proef zal NS deze persoonsgegevens vernietigen.  

7.4 NS zal ook je naam, geslacht (indien opgegeven), emailadres en 

telefoonnummer verwerken zodat NS je kan informeren over 

de proef en onderzoeksbureau Blauw Research per WhatsApp 

en/of per email contact met je kan opnemen over jouw 

(reis)ervaringen tijdens de proef.  

7.5 Door registratie geef je NS toestemming voor het verwerken 

van jouw persoonsgegevens gedurende deze proef. Uiterlijk 

twee maanden na afloop van de proef of direct na het intrekken 

van je toestemming zal NS deze persoonsgegevens vernietigen.  

 

8.  Wijzigingen voorwaarden en gebruiksmogelijkheden 

8.1 NS heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden eenzijdig te 
wijzigen. 

8.2 Wijzigingen zoals bedoeld in artikel 8.1 worden openbaar 
aangekondigd op de website van NS (www.ns.nl). Indien je de 

gewijzigde voorwaarden en/of gebruiksmogelijkheden niet wil 
accepteren, kun je deelname aan de proef met onmiddellijke ingang 

beëindigen conform artikel 6.1 van deze voorwaarden. 

 

9. Aansprakelijkheid 

9.1 Het gebruik van de Betaalpas/creditcard voor reizen met NS wordt 

met grote zorgvuldigheid ontwikkeld en getest door NS. Het is 
echter mogelijk dat bij de uitvoering ervan zaken anders lopen dan is 

bedoeld en/of is voorzien. NS is niet aansprakelijk voor enige schade 
van welke aard en omvang dan ook ten gevolge van of verband 

houdende met het gebruik van de Betaalpas/creditcard. 

 

10. Vragen en klachten 

10.1 Bij eventuele klachten, vragen en opmerkingen over reizen met je 

Betaalpas/creditcard kun je contact opnemen met de OVpay 
Klantenservice, te bereiken via telefoon (0900-1433; gebruikelijke 

belkosten), of met NS Klantenservice via één van de contactkanalen 
zoals vermeld op https://www.ns.nl/klantenservice/contact, 

waaronder chat en telefoon. 
10.2 Bij eventuele klachten, vragen en opmerkingen over de verwerking 

van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met de 
functionaris voor gegevensbescherming via fg@ns.nl. 

 

 

Utrecht, augustus 2022 

http://www.ns.nl/privacy
https://www.ns.nl/klantenservice/contact

