
• Eén kaart voor trein, bus, tram en metro
• Vast bedrag per jaar
• Nooit bijbetalen
• Geen losse factuurregels, maar één totaalbedrag
• Minder administratieve handelingen
• Wijzigen of opzeggen wanneer u wilt

Eén kaart voor trein, bus, tram en metro
Voor uw medewerkers is BudgetZeker BTM de ideale manier om met 

het openbaar vervoer te reizen. Ze kunnen heel eenvoudig in- en uit-

checken met hun NS-Business Card bij alle vervoerders van trein, bus, 

tram en metro. 

Vast bedrag per jaar
BudgetZeker BTM heeft drie tariefbundels: small, medium en large.  

Elke bundel heeft een vast bedrag. Zo weet u precies wat u betaalt. 

U bere kent de tariefbundel op basis van het persoonlijke reisgedrag  

van de medewerker. 

Reizen in heel Nederland
Uw medewerkers kunnen in heel Nederland gebruikmaken van bus, 

tram en metro. Het tarief dat u betaalt, is gebaseerd op het te ver-

wachten reisgedrag van uw medewerker. Dit geeft u een indicatie in 

welke tariefgroep hij het beste past. Dat betekent niet dat uw 

medewerker niet mag afwijken van het gebruikelijke reispatroon. 

BudgetZeker BTM is onbeperkt geldig in heel Nederland.

Reizen voor een vast bedrag met bus, tram en metro 
in heel Nederland

Uw medewerkers reizen regelmatig op een vast traject met de trein. Maar ze nemen ook vaak de bus, 
tram of metro (BTM). Dan is BudgetZeker BTM de ideale aanvulling op een NS-Business Card met  
Traject Vrij abonnement.

Met BudgetZeker BTM reizen uw medewerkers onbeperkt in heel Nederland voor een vast bedrag per 
jaar. Alle kosten staan op één factuur. U kunt het abonnement wijzigen of opzeggen wanneer u wilt.

Voordelen BudgetZeker BTM

BudgetZeker BTM
als aanvulling op Traject Vrij abonnement



Eén overzichtelijke factuur 
Losse ritten staan niet op de factuur, want u koopt alles af via een 

bundel. Daardoor heeft u minder administratieve handelingen. 

Bereken het tarief dat bij een medewerker past
Of een medewerker in aanmerking komt voor small, medium of large, 

hangt af van zijn reisgedrag. Een berekening maken is heel eenvoudig. 

U vult in Mijn NS zakelijk de speciale prijsberekeningsmodule in en ziet 

automatisch de passende tariefbundel. 

Tariefbundel na één jaar
Aan het einde van elk contractjaar is het mogelijk dat uw tariefbundel 

wijzigt. Blijkt uw medewerker minder te reizen dan de ondergrens van 

de bundel, dan valt hij na dit jaar automatisch in een lager tarief. Blijkt 

hij meer te reizen dan de bovengrens, dan komt hij terecht in een 

hogere tariefbundel. Maar een tarief lager dan small of een tarief hoger 

dan large is niet mogelijk.

Tijdig bericht als tariefbundel wijzigt
Als een tariefbundel wijzigt, krijgt u hierover op tijd een bericht. Op dat 

moment kunt u beslissen of u verdergaat met BudgetZeker BTM, of het 

wilt stopzetten. Ontvangt u geen melding, dan blijven uw tarieven 

ongewijzigd.

Nooit bijbetalen
Een bijkomend voordeel van BudgetZeker BTM is, dat u nooit hoeft bij 

te betalen als een medewerker meer heeft gereisd dan zijn tariefbundel 

toestaat. U loopt in dat geval alleen maar de kans dat de bundel in het 

volgende contractjaar hoger wordt. 

Neem contact op met NS Zakelijk
Met uw accountmanager van NS Zakelijk maakt u afspraken over het 

abonnement. U bekijkt samen de mogelijkheden van BudgetZeker BTM 

voor uw bedrijf. Op basis hiervan passen wij uw overeenkomst aan. 

Online bestellen, activeren via NS Kaartautomaat
U krijgt bericht van ons zodra uw overeenkomst is aangepast. Vanaf 

dan kunt u online BudgetZeker BTM toevoegen aan een Traject Vrij 

abonnement via Mijn NS Zakelijk. Uw medewerkers activeren zelf ver-

volgens hun gewijzigde NS-Business Card bij een NS Kaartautomaat.

Nog geen klant of Traject Vrij abonnement?
Bent u nog geen klant van NS Zakelijk of heeft u geen Traject Vrij 

abonnement, dan leveren we uw NS-Business Card met zowel het 

Traject Vrij abonnement als het BudgetZeker BTM abonnement.  

Uw medewerker hoeft dan niet meer naar de NS Kaartautomaat om 

zijn abonnement te activeren.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over BudgetZeker BTM contact op met  

uw accountmanager van NS Zakelijk. Heeft u nog geen vaste account-

manager, bel dan met Klantenservice NS Zakelijk via 030 - 300 11 11.

Tarieven BudgetZeker BTM (geldig vanaf 01-01-2020)

Bundel Prijs 
per jaar

Ondergrens  
gemaakte reiskosten

Bovengrens  
gemaakte reiskosten

Small €    550,- €       0,00 €   639,00
Medium €    860,- €   639,01 € 1000,00
Large € 1.305,- € 1000,01 –

BudgetZeker BTM bestellen

1.  Neem contact op met uw accountmanager van NS Zakelijk en

maak afspraken over het abonnement

2. BudgetZeker BTM wordt opgenomen in uw overeenkomst

3.  Ga naar Mijn NS Zakelijk en voeg BudgetZeker BTM toe aan het

Traject Vrij abonnement

4.  Uw medewerkers kunnen hun gewijzigde NS-Business Card

activeren bij een NS Kaartautomaat

BudgetZeker BTM samengevat

• BudgetZeker BTM is een aanvulling op een Traject Vrij abonnement

•  Met BudgetZeker BTM reist een medewerker onbeperkt met bus,

tram en metro in heel Nederland

•  Medewerkers kunnen in- en uitchecken bij alle vervoerders in

Nederland met hun NS-Business Card

• U hoeft nooit bij te betalen

•  Er zijn drie tariefbundels: small, medium en large

• U krijgt een bundel die bij het reisgedrag van een medewerker past

• Geen losse factuurregels, maar één totaalbedrag

• BudgetZeker BTM kunt u op elk moment wijzigen of stopzetten




