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NS-Business Card

De voordelen van NS-Business Card:

 Voor wie? >>>	 Voor	ZZP’ers,	ondernemers	in	het	MKB	en	Grootzakelijke	bedrijven.

 Eén factuur >>>	 Alleen	voor	gemaakte	reizen	betalen	met	één	factuur	achteraf.

 Reisgedrag >>>	 Voor	elk	reisgedrag	een	abonnement	naar	keuze.

Openbaar vervoer
Per dag wordt er in Nederland door één miljoen gebruikers van het  

openbaar vervoer gebruik gemaakt. Bij Friesland Lease vinden we dat het 

écht uitmaakt of u reist met de auto, een (lease)fiets of met het openbaar 

vervoer. Reizen per trein laat bijvoorbeeld zien dat u bijdraagt aan een duur-

zame bedrijfsvoering. Bij Friesland Lease waarderen we uw milieubewustzijn. 

En daarom bieden we u de NS-Business Card aan. Niet alleen bespaard u 

op mobiliteitskosten; ook de CO2-uitstoot van uw bedrijf wordt behoorlijk  

verlaagd. Reist u of uw medewerkers vaak met het openbaar vervoer? Dan 

zijn er vier verschillende abonnementen waarmee u bespaart op uw reiskos-

ten: het dal abonnement, traject vrij abonnement, trein vrij abonnement of 

het OV Vrij abonnement. Met een NS Business Card bespaard u tijd en kosten.

Van deur tot deur
De NS-Business Card is de ideale manier van reizen voor werkend Nederland. 

Het is een mooie aanvulling op een leaseauto of een leasefiets. Of u nu ZZP’er 

bent, ondernemer in het MKB of deel uitmaakt van een grootzakelijk bedrijf: 

voor elk reisgedrag is er een abonnement naar keuze. Met de NS-Business 

Card mag u daarnaast gebruik maken van handige deur-tot-deurdiensten zoals 

Greenwheels, taxi, voordelig parkeren of het huren van een OV-fiets. 

U komt voor de NS-Business Card in aanmerking zodra uw werkgever  

afspraken heeft gemaakt met ons. Met de NS Business Card maken we het 

u dus makkelijker om uw leaseauto ook eens te laten staan en duurzaam 

met het OV te reizen. Bovendien zorgen we bij Friesland Lease voor de  

administratieve afhandeling en integreren we de kosten – waar mogelijk – in 

de leasefactuur.

Pak eens het openbaar vervoer naar uw werk of klantafspraak! U vermijd files 

en kunt uw reistijd effectief invullen door een vergadering voor te bereiden 

of mailtjes te beantwoorden. Wilt u ook tijd en kosten besparen? Benader 

ons dan vandaag nog voor de NS Business Card en onze persoonlijke extra’s.
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