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Met dit formulier kunt u NS Flex voor Blinden en Slechtzienden aanvragen als aanvulling op uw NS Flex abonnement zodat u 
10x per jaar een losse check-in en/of check-uit kunt herstellen voor een reis bij NS. U dient dus eerst een NS Flex abonnement af 
te sluiten via ns.nl of klantenservice. 

Voor reizen bij andere vervoerders geldt dat u maximaal 3x kunt herstellen en dient u dit zelf aan te vragen bij  
www.uitcheckgemist.nl of bij de desbetreffende vervoerder.

NS Flex voor Blinden en Slechtzienden kan uitsluitend worden aangevraagd door reizigers die in het bezit zijn van een  
OV-begeleiderskaart met code B. NS heeft de bevoegdheid de voorwaarden of de gebruiksmogelijkheden van  
NS Flex voor Blinden en Slechtzienden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf de datum van hun  
inwerkingtreding voor alle gebruikers van NS Flex voor Blinden en Slechtzienden.

Print dit formulier uit en vul het in met blauwe of zwarte pen en gebruik blokletters.  
U kunt het formulier ook online invullen en dan uitprinten. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

NS Klantenservice NS Flex voor Blinden en Slechtzienden 
Antwoordnummer 685 
3500 VE Utrecht

Let op:  Vergeet niet een kopie van uw OV-begeleiderskaart (B) mee te sturen.  
Houd rekening met een verwerkingstijd van twee weken.

Klantnummer (te vinden in uw Mijn NS- account onder ‘gegevens’)*

E-mailadres (waarmee u uw NS Flex abonnement heeft aangemaakt)*

 

Ik heb de OV-begeleiderskaart (B) toegevoegd als bijlage, waarbij mijn naam, de geldigheid en de code B zichtbaar zijn 
en mijn foto en overige gegevens onleesbaar zijn gemaakt. De kopie wordt vernietigd na invoering van mijn aanvraag aan 
mijn klantnummer.* 

Hierbij geef ik NS toestemming voor de verwerking van de aanvraag van NS Flex voor Blinden en Slechtzienden zodat ik 
10x per jaar gemiste check-ins en/of check-outs kan herstellen/corrigeren.*

Datum 

Voor– en achternaam (ouder of voogd indien u nog geen 18 jaar of ouder bent én ongehuwd bent)

 

Privacybeleid NS
Zie voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens: www.ns.nl/privacy.

Voor vragen over NS Flex voor Blinden en Slechtzienden kijk op www.ns.nl/abonnementen_visuele_beperking of bel NS 
Klantenservice 030 – 751 51 55 (maandag t/m zondag bereikbaar van 07.00 uur tot 23.00 uur).

* verplichte velden

Aanvraagformulier

NS Flex voor Blinden  
en Slechtzienden

http://www.ns.nl
http://www.uitcheckgemist.nl
http://www.ns.nl/privacy
http://www.ns.nl/abonnementen_visuele_beperking
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Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.
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