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Traject Vrij Jaar is het nieuwe traject

abonnement van NS. Het huidige Jaartraject

abonnement staat al op een OVchipkaart. 

Het huidige maandtrajectabonnement staat 

nog op een papieren stamkaart, maar 

daarmee hoeft u niet in en uit te checken. 

Dat is de belangrijkste verandering: met 

Traject Vrij checkt u wél iedere reis in en uit. 

Reist u buiten uw traject, dan hoeft u geen 

losse papieren treinkaartjes meer te kopen. 

U checkt in en uit en ontvangt voor deze 

gemaakte reizen achteraf een digitale 

factuur in Mijn NS. 

U kiest bij uw aanvraag uw traject en uw 

klasse. Voor een vast bedrag mag u 

vervolgens een maand of een jaar lang 

onbeperkt op dat traject reizen. 

Met Traject Vrij kunt u onbeperkt binnen 

uw traject reizen. De vaste kosten hiervoor 

betaalt u eenmalig per jaar of maandelijks 

vooraf. 

Reist u met Traject Vrij Jaar of Maand 

buiten uw traject, dan hoeft u geen 

papieren kaartjes te kopen of saldo te laden. 

Gemaakte reizen buiten uw traject worden 

namelijk achteraf bij u in rekening 

gebracht. U ontvangt daarvoor een digitale 

factuur in Mijn NS. De gemaakte kosten 

worden automatisch van uw rekening 

Wat is Traject Vrij?

Omdat NS overstapt op de OVchipkaart, bieden wij vanaf 9 juli het 
Maand of Jaartrajectabonnement niet meer aan. Er is een alternatief 
voor op de OVchipkaart: Traject Vrij. 

Traject Vrij is er als doorlopend jaar en als maandabonnement. In 
deze folder leest u er alles over.
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geschreven. Reist u buiten uw traject in de 

daluren, dan krijgt u bovendien 40% 

korting. 

Voor Traject Vrij gelden de nieuwe daluren: 

ma t/m vr van 09.00 tot 16.00 uur en 

18.30  06.30 uur en in het weekend van 

vrijdagavond 18.30 tot maandagochtend 

06.30  uur en op feestdagen.

Met Traject Vrij kiest u voor gemak. U 

krijgt bovendien voordelen die u met uw 

trajectabonnement niet heeft. Een 

overzicht van de belangrijkste verschillen:

Verschillen tussen Traject Vrij en  
Maand of Jaartrajectabonnement

Maand- of Jaartrajectkaart Traject Vrij
Abonnement Op papieren stamkaart  

(maandtrajectabonnement) of 
plastic OVchipkaart (jaartraject
abonnement).

In en uitchecken met  
OVchipkaart

Aankoop Jaar: Online en schriftelijk
 
Maand: NSkaartautomaat of 
NSServicebalie

Online of telefonisch*

Reizen buiten traject Losse kaartjes kopen Inchecken met uw abonne
ment, betaling achteraf 

40% Korting buiten 
traject (in daluren)

Jaar: in de voordeeluren van 
ma t/m vr na 09.00 uur, in het 
weekend en op de feestdagen 
de hele dag.

Maand: geen korting buiten 
traject.

Maand en Jaar: in de 
nieuwe daluren: ma t/m vr 
van 09.00 tot 16.00 uur en 
18.30  06.30 uur en in het 
weekend van vrijdag
avond 18.30 tot maandag
ochtend 06.30 uur en op 
feestdagen.

Bijabonnementen Geen Jaar: recht op max. 3 Kids  
Vrij abonnementen  
t.w.v. € 15,

*U kunt alleen telefonisch bestellen indien u al een persoonlijke OV-chipkaart heeft. 
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De prijs van Traject Vrij is afhankelijk van 

het door u gekozen traject: bijvoorbeeld 

Groningen – Zwolle of Amsterdam – Utrecht. 

Op ns.nl/reisplanner kunt u opzoeken 

wat Traject Vrij voor uw traject en klasse 

precies kost. 

Traject Vrij Maand koopt en betaalt u per 

maand. Voor reizen buiten uw traject 

ontvangt u een factuur aan het einde van 

de contractmaand.

Traject Vrij Jaar koopt u voor minimaal een 

jaar. Betalen kan per maand of per jaar;  

afhankelijk van wat u wenst. Bij Traject Vrij 

Jaar betaalt u in vergelijking met Traject 

Vrij Maand minder. Reist u minimaal 10 

maanden per jaar dan is Traject Vrij Jaar 

voor u voordeliger dan Traject Vrij Maand. 

Reist u buiten uw traject; dan ontvangt u 

aan het einde van de maand maandelijks 

een digitale factuur in Mijn NS. Indien u 

kiest voor Traject Vrij Jaar maakt het voor 

de prijs niet meer uit of u de vaste kosten 

eenmalig of in 12 vaste termijnen betaalt. 

Let op: bij zowel Traject Vrij Maand als 

Jaar worden de kosten voor reizen buiten 

uw traject automatisch van uw bankreke

ning afgeschreven.

Daluren (40% korting) Spitsuren (vol tarief)
Doordeweeks • Vóór 06.30 uur

• Tussen 09.00 en 16.00 uur
• Na 18.30 uur

• Tussen 06.30 en 09.00 uur
• Tussen 16.00 en 18.30 uur 

Weekend Van vrijdagavond 18.30 uur  
tot maandagochtend 06.30 uur

N.v.t.

Het tijdstip waarop u incheckt bepaalt per rit (dus tot u uitcheckt) of u binnen de 

daluren of binnen de spitsuren reist.

Wat kost Traject Vrij?

Voordelig reizen buiten het traject in  
de daluren
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U koopt Traject Vrij voor het traject Leiden 

Centraal – Schiphol. De vaste kosten van 

dat traject betaalt u vooraf. De reizen 

buiten uw traject vindt u op uw factuur 

achteraf. De berekening van die reizen 

vindt als volgt plaats:

U checkt dus altijd in met uw abonnement. De correcte prijs wordt automatisch berekend.

Hoe werkt Traject Vrij?

Ro
tte

rd
am

 C
en

tra
al

Ro
tte

rd
am

    
Cen

tra
al

Ro
tte

rd
am

    
Cen

tra
al

Le
ide

n C
en

tra
al

Le
ide

n

    
Cen

tra
al

Le
ide

n

    
Cen

tra
al

Le
ide

n

    
Cen

tra
al

Afgekocht traject

Buiten traject

Nieu
w Ve

nn
ep

Nieu
w

    
Ve

nn
ep

Nieu
w

    
Ve

nn
ep

Nieu
w

    
Ve

nn
ep

Nieu
w

    
Ve

nn
ep

Hoo
fd

do
rp

Hoo
fd

do
rp

Hoo
fd

do
rp

Hoo
fd

do
rp

Hoo
fd

do
rp

Sc
hip

ho
l

Sc
hip

ho
l

Sc
hip

ho
l

Sc
hip

ho
l

Am
ste

rd
am

 C
en

tra
al

Am
ste

rd
am

    
Cen

tra
al

Maandag

Checkin
08.50 uur Leiden Centraal

Checkuit
09.15 uur Schiphol

Kosten
Geen extra kosten, reis vindt volledig 
plaats op afgekocht traject

Vrijdag

Checkin
18.22 uur Rotterdam Centraal

Checkuit
19.16 uur Amsterdam Centraal

Kosten
Reis Rotterdam Centraal – Leiden Centraal 
en reis Schiphol – Amsterdam Centraal 
(beide vol tarief, want checkin buiten 
daluren)

Dinsdag

Checkin
16.25 uur Hoofddorp

Checkuit
16.36 uur Nieuw Vennep

Kosten
Geen extra kosten, reis vindt volledig 
plaats op afgekocht traject

Zondag

Checkin
07.00 uur Schiphol

Checkuit
07.56 uur Rotterdam Centraal

Kosten
Reis Leiden Centraal – Rotterdam Centraal 
(met 40% korting, want checkin binnen 
daluren: weekend)
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Periode voor 
afkopen vaste 

traject

Data van reizen 
buiten het 

traject

Voorbeeldfactuur

Factuur NS Klantenservice
Postbus 2372

3500 GJ Utrecht

OB-nr NL803882804B01

Telefoonnr 0900-2021163 (0,10 cent p.m.)Jan Jansen
Jansenstraat 1043
1234 AB JANSDAM

Referentienr xxxxxxx

Klantnr xxxxxxxx

Factuurnummer 9009108937

Debiteurnummer 202999999

Datum 8 januari 2014

Omschrijving Periode Klasse Bedrag inclusief BTW

Kaartnummer 3528010470738937

Traject Vrij

Voorburg - Utrecht Centraal

05.01.2014-04.02.2014 2 EUR            247,60 

Correctietarief geen Check-Uit

Correctietarief: Reis zonder check-uit

17.12.2013 2 EUR            10,00 

Reizen buiten traject

Check-in en -uit: Voorburg - Leiden Centraal

27.12.2013 2 EUR              3,49 

Reizen buiten traject

Check-in en -uit: Leiden Centraal - Voorburg met

reductie

27.12.2013 2 EUR              2,08 

Reizen buiten traject

Check-in en -uit: Voorburg- Amersfoort

02.01.2014 2 EUR              3,96 

Door u te betalen

EUR                257,14

Betaling: Het factuurbedrag wordt binnenkort van rekening NL00 INGB 0000 0000 00 ten name van Jan Jansen afgeschreven.

Dit factuurbedrag kan verrekend worden met eventuele openstaande facturen. 

NS Reizigers B.V./statutair gevestigd te Utrecht/Handelsregister 30124362

Kosten 
voor het 

vaste traject

Kosten voor 
reizen buiten 

het traject

Correctietarief 
als u vergeten bent 

 uit te checken.
Dit bedrag is 3x 

per jaar via Mijn NS 
terug te vragen.
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Overzicht in Mijn NS
U krijgt de digitale facturen van Traject Vrij in Mijn NS, uw persoonlijke omgeving op ns.nl. 

Hier vindt u ook na tenminste 15 minuten een overzicht van uw reizen bij NS. Ook kunt u 

in Mijn NS gemakkelijk een declaratieoverzicht maken voor bijvoorbeeld uw werk gever. U 

kiest dan zelf welke reizen daar op moeten staan ('zakelijk') en welke niet ('privé'). Heeft u 

nog geen Mijn NSaccount? Maak dan een account aan via ns.nl/mijnns. 

Bus, tram en metro
In de trein heeft u met Traject Vrij geen saldo nodig op uw OVchipkaart, omdat u 

uw reizen via automatische incasso betaalt. U kunt met dezelfde OVchipkaart ook 

met bus, tram en metro reizen. Zet u er in dat geval voldoende saldo op. 

Indien u gebruik maakt van een aanvullend abonnement voor bijvoorbeeld een bus, 

tram of metro, dan dient u dat apart aan te schaffen bij de desbetreffende vervoerder. 

Vanzelfsprekend kunt u dit wel laden op de persoonlijke OVchipkaart waarop ook 

uw Traject Vrij abonnement staat.

Overstappen naar Traject Vrij Maand
Stapt u over van uw Maandtrajectkaart 

naar Traject Vrij? Kijk voor meer informatie 

en het bestellen van het abonnement op 

ns.nl/naartrajectvrijmaand. Heeft u 

nog vragen? Bel dan met NS Klanten

service via 0900 – 20 21 163 (€ 0,10 per 

minuut). Bereikbaar op maandag tot en 

met vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op 

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Overstappen naar Traject Vrij Jaar
Stapt u over van uw Jaartrajectkaart naar 

Traject Vrij Jaar? Kijk voor meer informatie 

en het bestellen van Traject Vrij Jaar op 

ns.nl/naartrajectvrijjaar. Heeft u nog 

vragen? Bel dan met NS Klantenservice 

op telefoon nummer 0900 – 8301 (€ 0,10 

per minuut). Bereikbaar op werkdagen 

van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 

18.00 uur.

 

Nieuwe klanten
Nieuwe klanten voor Traject Vrij  

kunnen voor meer informatie of het  

bestellen van Traject Vrij terecht op  

ns.nl/trajectvrij. Heeft u nog vragen? 

Neemt u dan contact op met NS Klanten

service via 0900 – 20 21 163 (€ 0,10 per 

minuut) bereikbaar op maandag tot en 

met vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en  

op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Voor Traject Vrij Maand en Jaar heeft u  

een persoonlijke OVchipkaart met pasfoto 

nodig. Heeft u zo’n kaart nog niet? Dan 

kunt u deze in de webshop tegelijk met 

Traject Vrij bestellen. Houdt u rekening met 

een verwerkingstijd van minimaal 2 weken.

Heeft u al een persoonlijke OVchipkaart? 

Dan kunt u Traject Vrij op die kaart  

laten zetten. 

Voor reizen buiten uw traject ontvangt u een digitale factuur. De gemaakte kosten 

worden automatisch afgeschreven van uw bankrekening. Let op: de factuurdatum is 

afhankelijk van uw persoonlijke contractverlengmoment en loopt dus niet standaard 

gelijk met de kalendermaanden. Meer informatie over de facturen en een film over hoe 

Traject Vrij werkt, vindt u op ns.nl/naartrajectvrijmaand of ns.nl/naartrajectvrijjaar

Bestellen: u regelt het online



Vragen
Wilt u meer informatie over Traject Vrij? Kijk dan op  
ns.nl/naartrajectvrijjaar of ns.nl/naartrajectvrijmaand. 

Overstappen naar Traject Vrij Maand
Stapt u over van uw Maandtrajectkaart naar Traject Vrij Maand?  
Kijk voor meer informatie en het bestellen van het abonnement op  
ns.nl/naartrajectvrijmaand. Heeft u nog vragen? Bel dan met NS Klanten
service via 0900 – 20 21 163 (€ 0,10 per minuut). Bereikbaar op maandag tot 
en met vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Overstappen naar Traject Vrij Jaar
Stapt u over van uw Jaartrajectkaart naar Traject Vrij Jaar? Kijk voor meer 
informatie en het bestellen van Traject Vrij Jaar op ns.nl/naartrajectvrijjaar. 
Heeft u nog vragen? Bel dan met NS Klantenservice op telefoonnummer 
0900 – 83 01 (€ 0,10 per minuut). Bereikbaar op werkdagen van maandag 
t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. 

Nieuwe klanten
Nieuwe klanten voor Traject Vrij kunnen voor meer informatie of het  
bestellen van Traject Vrij terecht op ns.nl/trajectvrij. Heeft u nog vragen? 
Neemt u dan contact op met NS Klantenservice via 0900 – 20 21 163  
(€ 0,10 per minuut) bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van  
08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Is uw reisgedrag veranderd en wilt u weten welk NSabonnement  
het best bij u past? Kijk dan op ns.nl/abonnementenwijzer
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