
NS-Business Card.
Ontspannen reizen is 
ontspannen zakendoen.

U regelt dit eenvoudig via www.ns-businesscard.nl. De kosten 
worden verrekend via de maandelijkse NS-Business Card factuur 
aan uw werkgever. 

NS Hispeed Lounge op Amsterdam Centraal station.
Reist u met een treinkaartje 1e klas, dan kunt u gebruik maken 
van de NS Hispeed Lounge op Amsterdam Centraal station. In 
een exclusieve ruimte met een eigentijdse ambiance kunt u 
even ontspannen, iets drinken, een krant of magazine lezen, of 
uw e-mail checken. Er zijn ook vergaderfaciliteiten in de lounge; 
deze moeten vooraf gereserveerd worden via telefoonnummer 
020-5318356 of per e-mail: int.lounge-amsterdam@ns.nl

Vergaderen in de buurt van een station?
Verspreid over Nederland, op loopafstand van het NS-station, 
hebben wij voor u een aantal ideale vergaderaccommodaties 
geselecteerd. U plant uw vergadering via 
www.ns.nl/vergaderen. Met uw NS-Business Card kunt u 
gebruik maken van aantrekkelijke aanbiedingen.

GOED OM TE WETEN

Uw trein- of taxireis wijzigen of annuleren.
U kunt een boeking wijzigen of annuleren via 
www.ns-businesscard.nl of 0900-2042000 (u 0,10 p.m.). Als u 
na 09.00 uur wilt vertrekken, dan kunt u uw reis tot 09.00 uur 
wijzigen of annuleren. Bent u van plan om vóór 09.00 uur te 
reizen, dan kunt u tot 24.00 uur op de avond voor vertrek een 
wijziging of annulering doorgeven.
U kunt een besproken taxirit tot 15 minuten voor het afge-
sproken tijdstip annuleren of wijzigen. Ook dit gaat via 0900-
2042000 (u 0,10 p.m.). Belt u minder dan 15 minuten van 
tevoren, dan wordt u 5,- in rekening gebracht. 

Kaart vergeten?
Als u wel een reis heeft geboekt, maar u bent uw NS-Business 
Card vergeten, dan moet u alsnog een kaartje kopen op het 

station. In de trein kunt u geen kaartje kopen. Reist u zonder 
geldig treinkaartje, of ontdekt u pas in de trein dat u uw 
NS-Business Card bent vergeten, dan betaalt u de ritprijs plus de 
wettelijke boete. Uw bedrijf kan drie keer per jaar de kosten voor 
los gekochte treinkaartjes terugvragen. Deze regeling geldt niet 
voor taxi, Treintaxi en P&R.

Niet geboekt?
U kunt tot één minuut voor instappen telefonisch boeken. Als u dat 
vergeet, berekenen wij een dagkaart tegen treintarief plus de 
wettelijke boete. Heeft u wel geboekt, maar reist u op een ander 
traject, of heeft u geboekt voor de daluren en reist u in de spits, dan 
betaalt u de ritprijs voor de gereisde klasse plus de wettelijke boete.  
Als u 2e klas boekt en 1e klas reist, dan wordt het 1e klas tarief 
berekend plus de wettelijke boete. Verrekening vindt altijd plaats 
via uw werkgever. 

Pincode.
Uw NS-Business Card is voorzien van een pincode. De pincode 
bestaat bij afgifte van uw kaart uit de laatste vier cijfers van uw 
kaartnummer. U kunt uw pincode wijzigen als u bent ingelogd op 
www.ns-businesscard.nl

Diefstal, verlies of beschadiging.
Wanneer u uw kaart kwijt bent, kan een ander er misbruik van 
maken. Geef het verlies zo snel mogelijk door aan de contact-
persoon voor de NS-Business Card binnen uw bedrijf.  

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te 
zijn. Heeft u toch een klacht, laat het ons dan weten. U kunt 
contact opnemen met NS-Business Services via telefoonnummer 
030-3001111 of per e-mail: businessservices@ns.nl

www.ns-businesscard.nl.
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De NS-Business Card in het kort.
De NS-Business Card is de handigste vervoersoplossing voor de 
zakelijke reiziger. Met de NS-Business Card kiest u voor de trein 
wanneer het u uitkomt. De kaart kan prima gebruikt worden in 
combinatie met de leaseauto. Zo kiest u per bestemming de 
slimste vervoersoplossing. 

De NS-Business Card: 
•  Eén kaart voor trein, (Trein)taxi, OV-fi ets en 

Q-Park parkeerterreinen
• Online of telefonisch boeken
• Gespecifi ceerde factuur rechtstreeks naar de werkgever
• 20% korting op alle treinreizen in de daluren
• 10% korting op alle taxiritten
• KPN HotSpots abonnement betalen via de NS-Business Card
•  Extra services zoals een gratis Greenwheels abonnement 

en toegang tot de NS Lounge

EENVOUDIG EN SNEL UW REIS BOEKEN. 
HOE WERKT HET? 

Trein.
Met uw kaartnummer en pincode boekt u uw reis via 
www.ns-businesscard.nl. De pincode bestaat uit de laatste vier 
cijfers van het kaartnummer. Telefonisch kunt u boeken via tele-
foonnummer 0900-2042000 (u 0,10 p.m.). Reist u met meerdere 
collega’s tegelijk, dan heeft elke reiziger één NS-Business Card 
nodig.

Taxi.
Ook uw taxirit boekt u online, minimaal een half uur voordat u 
opgehaald wilt worden. Zorg dat u de postcode en het huis-
nummer van uw bestemming bij de hand heeft. U kunt ook 
telefonisch boeken: bel daarvoor 0900-20420000 (u 0,10 p.m.).
U krijgt direct een indicatie van de ritprijs. Na de boeking ontvangt 
u een bevestiging via e-mail of sms. Hierin staat het telefoonnum-

mer van de taxiondernemer, zodat u kunt bijsturen bij verande-
ringen. De taxichauffeur wacht maximaal 5 minuten. Heeft u 
oponthoud tijdens de reis? Geef dat dan door via 0900-
2042000 (u 0,10 p.m.) of bel de taxiondernemer. 

Treintaxi.
Op www.treintaxi.nl vindt u een overzicht van de plaatsen waar 
de Treintaxi rijdt. In de Treintaxi laat u uw NS-Business Card zien 
aan de taxichauffeur. 

Parkeren op een P&R terrein bij het station. 
Bij het oprijden van het parkeerterrein biedt u uw NS-Business 
Card aan bij de kaartlezer. Bij het uitrijden doet u hetzelfde. Dat 
is alles! Het speciale gunstige dagtarief voor treinreizigers wordt 
verrekend met uw bedrijf. 
Wilt u weten welke parkeermogelijkheden uw vertrekstation 
heeft, kijk dan op www.ns.nl. 

OV-fi ets.
De OV-fi ets is een huurfi ets die op ongeveer 100 NS-stations 
klaarstaat in de fi etsenstalling. Zonder reservering. Op de 
stations met een bewaakte fi etsenstalling toont u uw NS-
Business Card aan de stallinghouder en u krijgt een fi ets mee. 
Op een aantal stations staan OV-fi etsen in een fi etskluis. 
Hiervoor heeft u een pincode nodig. Deze kunt u aanvragen via 
www.ns-businesscard.nl. Om een fi etskluis te openen voert u 
het nummer van uw NS-Business Card en uw pincode in op het 
display op de fi etskluis. Terugbrengen gaat op dezelfde wijze.

EXTRA SERVICES VOOR NS-BUSINESS CARD HOUDERS

KPN HotSpots.
Met KPN HotSpots kunt u met uw laptop of PDA draadloos 
internetten op ruim 800 locaties. Bijvoorbeeld op 50 NS-
stations, hotels, wegrestaurants, tankstations en horeca-
gelegenheden. Om gebruik te maken van een KPN HotSpot, 
heeft u een kraskaart of een abonnement nodig. 

Beursbezoek, cursus, naar een klant of andere 

vestiging. Met de trein bent u vaak sneller dan 

met de auto. Zonder fi les of parkeerproblemen. 

Even relaxen, wat lezen, werk voorbereiden; 

voor u het weet bent u op uw bestemming. 

Ontspannen en goed voorbereid. Wanneer u 

zakelijk reist is de NS-Business Card de meest 

effi ciënte en volledige oplossing.

Met de NS-Business Card boekt én betaalt u 

vervoer van deur tot deur. Zowel trein als taxi 

boekt u eenvoudig online of telefonisch. 

Daarnaast kunt u met de NS-Business Card ook 

andere zaken regelen. Zoals parkeren op de P&R 

terreinen bij stations. Of draadloos internetten 

via KPN HotSpots. 

En de kosten, die worden naderhand in een 

maandelijks overzicht verrekend met uw werk-

gever. Niet meer langs het loket, geen geld 

voorschieten, geen declaraties. Zo ontspannen 

is zakelijk reizen met de trein. 
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