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Introductie
Voor de collectie spoorwegvervoerbewijzen wordt ook documentatie over vervoerbewijzen en over daarmee
verband houdende onderwerpen verzameld. Hiertoe worden gerekend:
•
tariefoverzichten, dienstvoorschriften, modellenboeken, enz. uitgegeven door Nederlandse vervoerbedrijven;
•
boeken, brochures en tijdschriftartikelen voor zover (mede) betrekking hebbend op Nederlandse
spoorwegvervoerbewijzen of daarmee verband houdende onderwerpen (bijvoorbeeld een artikel over
(spoorweg)kniptangen en brochures over NS-Dagtochten met prijzen daarvan).
In dit document wordt een opsomming gegeven van het op bovenvermelde datum aanwezige materiaal.

Gebruikte afkortingen
drgl
dienstregeling
vvb
vervoerbewijs
wbl
wijzigingsblad

Inventaris documentatie
behorende bij de collectie spoorwegvervoerbewijzen
Stichting NVBS-Railverzamelingen

ARCHIEFDOOS – 1:
1. diverse auteurs, boek, Mag ik Uw kaartje even zien?, 1992
e
-CD-rom met scan van gecorrigeerde 2 druk plus aanvullingen/commentaren, 2018
2. Postgiro/Rijkspostspaarbank, brochure, Buskaartjes uit de verzameling van … Gerrit van
Straaten, 1982 (met bijlagen)(bevat ook gegevens over spoorweg-vvb)
3. NS, brochure, Algemene Voorwaarden Vervoer Reizigers en handbagage (AVR-NS)
(zie ook Productvoorwaarden abonnementen, inv.nr 149-G)
1994-01-01 met vouwblad NS-Reizigerstarief 1994-01-01
1995-01-01 vouwblad NS-Reizigerstarief
1996-01-01 met vouwblad NS-Reizigerstarief 1996-01-01
1997-06-01 met vouwblad NS-Reizigerstarief 1997-01-01
1997-06-01 vouwblad NS-Reizigerstarief
1998-01-01 vouwblad NS-Reizigerstarief
1998-06-01 met vouwblad NS-Reizigerstarief 1998-06-01
199-01-01 vouwkaart Tariefinfo voor Nederland met traiefoverzichten
1999-05-30
2002-01-01
2002-05-15
2003-03-01
2004-07-01
2005-10-01
2009-01-01
2009-12-03 (drukcode DX90701/12.09)
2014-08-04 (DX90701/08.14)
4. NS, brochure/folder, kaart- en prijsoverzicht
-interne NS-publicatie (Cz5), 10 jaar Ontwikkeling prijzen Reizigerstarief (1967 t/m 1976)(2 bladen A3)
-ingebonden tariefoverzichten 1933-04-01 (E/R, Buurtverkeer, Gezelschappen, Landverhuizers,
Uitstapjesbiljetten voor kinderen, Gezinsretours)
Wat kost die reis? (ongedateerd, tarief van 1933)
Nederlandsche Reistarieven, 1933-05 (particuliere uitgave, drukkerij Mulder, Gouda)
Kent u onze lage reizigerstarieven?, editie Amsterdam CS, 1936
vouwblad, kaart/prijzen trajectabonnementen/scholierenkaarten, ongedateerd (tarief 1973-09-01)
Wat kost die reis? 1974-04
Wat kost die reis? 1974-09
Wat kost die reis? 1975\4-09
Wat kost die reis? 1976-01-01
Wat kost die reis? 1976-09-01
Wat kost die reis? 1977-05-15
Wat kost die reis? 1977-10-01
Treintarieven, 1978-10-01
Wat kost die reis? 1978-12-01
Treinwijzer tot 1979-10-01
Treinprijzen 1979-10-01
folder treintarieven enkele reis en retour, 1979-10-01
Treinprijzen 1980-10-01
1981-05-31 vouwblad met netkaart met kilometerafstanden en lijst van
stationsnummers volgens de Fe-nummering
Treinprijzen 1981-10-01 (met losse afstandenkaart en tarief voor reizigers RT aanh.A)
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Treinprijzen 1982-10-01
1982-05-23 vouwblad met netkaart met kilometerafstanden en lijst van stationsnummers
volgens de Fe-nummering
Treinprijzen 1983-04-01
1983-09-25 vouwblad met netkaart met kilometerafstanden en lijst van stationsnummers
volgens de Fe-nummering
Treinprijzen 1984-04-01 met Traief voor het vervoer van reizigers, RT Aanhangsel A, Prijslijsten 1984-04-01
strooibiljet Nieuwe NS-tarieven per 1 april(1984)
Treinprijzen 1985-04-01
-strooibiljet Het goede nieuws voor 1985 komt van NS (tariefsverlaging 1985-04-01)
-personeelsbrochure, Goedkope kaartjes zijn zo gek nog niet (tariefsverlaging 1985-04-01)
Treinprijzen 1986-04-01
vouwblad Goed nieuws (tarieven per 1986-04-01)
vouwblad Prijzen 1987-01-01 t/m 1987-03-31
Treinprijzen 1987-04-01
Treinprijzen 1988-04-01
vouwblad Tariefwijzigingen NS, 1988-04-01
Treinwijzer 1989-04-01
vouwblad Tarievennieuws, 1989-04-01
Treinwijzer 1990-04-01
Tarievennieuws, 1990-04-01
Treinwijzer 1991-01-01
Tarievennieuws, 1991- 04-01
Tarievennieuws, 1992-01-01
Treinwijzer 1992-01-01
Tarievennieuws 1993-01-01
Treinprijzen 1993-01-01
Treinprijzen 1994-01-01
Tarievennieuws, 1994-01-01
Tarievennieuws, 1995-01-01
Treinwijzer 1995-01-01 (A)
Treinwijzer 1996-01-01(A), met folder Treinprijzen 96 (B)
Treinwijzer 1997-01-01 (A), met folder Treinprijzen 97 (B)
Treinwijzer 1998-01-01 (A); met folder Treinprijzen ‘98 (B)
Treinwijzer 1998-05-24
Treinwijzer 1999-01-01 (A); met folder Treinprijzen ‘99 (B); met losse netkaart met
kilometerafstanden, treintarief binnenland en grenstrajecten (C); met Trajecten prijswijzer vouwblad (D)
Treinwijzer 1999-05-30
Treinwijzer 2000-01-01 (A); met folder Treinprijzen 2000 (B)
Treinwijzer 2000-05-28
Treinwijzer 2001-01-01 (A)(met prijzen ook in euro’s); met folder Treinprijzen 2001
(B); met brochure Euro bij NS 2001-01-01 (C)
Treinwijzer 2001-06-10 (A)(met prijzen ook in euro’s); met brochure Euro bij
NS 2001-09-01 (B)
Treinwijzer 2002-01-01 (A)(met prijzen ook in guldens); met folder Treinprijzen
2002 (B)
Treinwijzer 2002-07-01
Treinwijzer 2003-01-01 (A); met folder Treinprijzen 2003 (B)
schermprint van NS-website, 2003-04-17, betreffende wijzigingen in de
tariefstructuur, enz., met afstandenkaart; 5 bladen A4
folder nieuwe tarieven per 2004-07-01
ARCHIEFDOOS – 2-A:
5. brochures, dagtochten/attracties, trein+toegang
map strooibiljetten, acties:
-strooibiljet, afschaffing Rail Idee, 2001-04-01
-strooibiljet Trein+dagje uit, december 2013 (drukcode DX 18 997/12.13)
-brochure t+t Huishoudbeurs/Huis &Interieur 1999
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-strooibiljet t+t Speelgoed 1983
-folder, Met de Trein een dagje uit in Groningen & Leeuwarden, 1995 (met los blad coupons)
-folder, Eurospoor ‘95
-folder, Eurospoor ‘96
-strooibiljet, ƒ5.- korting op elk Rail Idee, 1994-06
algemene brochures:
-Goedkoope treinen goedkoope tarieven Zomer 1932
-Goedkoope treinen goedkoope tarieven Zomer 1933
-Uitstapjes door Nederland in 1935 (uitgegeven i.s.m. NS, ANVV en de VVV’s
in Nederland; bevat tarief goedkope treinen, vakantiekaarten, enz.; afb.
van vvb op blz.73)
-uitgave NS, brochure Vakantiedagtochten:
1955
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1971
1972
1973 (A), folder Zomervoordeel (B)
1974
1975 (A); B(folder Zomervoordeel);C (brochure NS Attraktiekaartjes 1975-10)
1976 (Dagtochten)
1976 (NS Attrakties)
1976/1977 NS Attrakties (uitstapjes in herfst en winter)
1977
1977/1978 Winter
1978
-brochure NS-Dagtoerisme
1979-04-01
1980-04-01
1981-04-01
1982-04-01
1983-04-01
1984-04-01
1985-04-01
1986-04-01 (A: complete uitgave; B: verkorte herdruk, geldig tot 31 maart 1986)
1987-04-01
1988-04-01 (brochure, Dagje uit)
ARCHIEFDOOS – 2-B:
5. brochures, dagtochten/attracties, trein+toegang (vervolg)
-brochure Er-op-uit!
1989-04-01 (A), brochure Dagje Uit (B)
1990-04-01
1991-04-01
1992-04-01
1993-04-01
1994-04-01 (A), brochure Dagje Uit (B)
1995-04-01 (A), brochure Er-op-uit België (B)
1996-04-01
1997-04-01
1998-04-01
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1999-04-01
2000-04-01
2001-04-01
2002-04-01
2003-04-01
2004-04-01
2005-04-01
2006-04-01
2007-04-01
ARCHIEFDOOS – 3:
6. NS,
-A-Prijslijst voor abonnementskaarten
1948-01-01
-B-folder met informatie over/tarieven van abonnementen
Alles over abonnementen 1969-06
Alles over abonnementen 1970-04 (herdruk)
Alles over abonnementen 1970-12
Alles over abonnementen 1971-06
Alles over abonnementen 1971-12
Alles over abonnementen 1972-10
Alles over abonnementen 1973-09
Alles over abonnementen 1974-09
Alles over abonnementen 1979-10-01
informatiepakket schriftelijke bestelling abonnementen, 1974
-C-brochure, Forensen,
-De trein voor het woonwerkverkeer
1988-04
1989-04
1990-04
1992-01
- Treinkaarten voor woon-werkverkeer
1993-01-01
-D, brief over invoering nieuwe uitvoering abonnementen (kasregistertype, met aparte ID-kaart), circa 1967
7. folders landelijk overzicht museumlijnen, dienstregeling/tariefinformatie
Op Oude Rails kalender 1978 (uitgave Tramweg Stichting)
Op Oude Rails kalender 1980
Op Oude Rails kalender 1981
Op Oude Rails kalender 1982
Op Oude Rails kalender 1983
Op Oude Rails kalender 1984
Op Oude Rails kalender 1985
Op Oude Rails kalender 1987
Op Oude Rails kalender 1988
Op Oude Rails kalender 1989
Op Oude Rails kalender 1990
Op Oude Rails kalender 1991
Terug naar stoom 1976 (uitgave NS)
Terug naar stoom 1977 (uitgave NS)
Toeristische stoomtreinen 1980 (uitgave NS)
Toeristische stoomtreinen 1981 (uitgave NS)
Stoom op het spoor 1982 (uitgave ANWB)
Stoom op het spoor 1983 (uitgave ANWB)
Stoom op het spoor 1984 (uitgave ANWB)
Stoom op het spoor/Holland by steam 1985 (uitgave ANWB)
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Stoom op het spoor/Holland by steam 1986 (uitgave ANWB)
Stoomtreinen 1987 (uitgave Stoom op het spoor/ANWB)
Stoomtreinen 1988 (uitgave Stoom op het spoor/ANWB)
Stoomtreinen 1989 (uitgave Stoom op het spoor/ANWB)
Stoomtreinen 1990 (uitgave Stoom op het spoor/ANWB)
Stoomtreinen 1991 (uitgave Stoom op het spoor/ANWB)
Stoomtreinen 1992 (uitgave Stoom op het spoor/ANWB)
Stoomtreinen 1993 (uitgave Stoom op het spoor/ANWB)
Stoomtreinen 1994 (uitgave Stoom op het spoor/ANWB)
Railmusea 1995 (uitgave Stoom op het spoor/Stichting Railpublicaties)
Railmusea 1996
Railmusea 1997 (uitgave Stoom op het spoor/Uquilair)
Railmusea 1998 (uitgave Stoom op het spoor)
Railmusea 1999
Railmusea 2000
Railmusea 2001
Railmusea 2002
Railmusea 2003
Railmusea 2004
Railmusea 2005
Railmusea 2006
Railmusea 2007
Railmusea 2008
Railmusea 2009
Railmusea 2010/2011
Railmusea 2012/2013
Railmusea 2014
Railmusea 2015/’16
Railmusea 2017/’18
8. NS, brochure, dienstvoorschrift (prijslijsten):
- Bijlage van het Nederlandsch Reizigerstarief, Prijslijst voor het Vervoer van
Reizigers en Bagage
1941-03-01
1945-12-01
-Tarief voor het Vervoer van Reizigers en Bagage, Aanhangsel A,
Prijslijsten (RT AANH.A, C8201/A)
1956-06-03
1957-04-01
e
1957-04-01 (3 druk)
1960-08 (4e druk)
1963-06-01
1964-03-15
1965-01-03
1966-02-04
1967-02-01
1968-01-20
1969-01-01
1969-06-01
1969-12-16
1970-12-16
1971-06-01
1971-12-16
1972-10-01
1973-09-01
1976-09-01
1984-04-01
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1985-06-01 vouwblad “prijzen” (bijlage A van Reizigerstarief )
1985-06-01 vouwblad Afstanden”met netkaart met kilometerafstanden en lijst van
stationsnummers volgens de Fe-nummering (bijlage B van Reizigerstarief )
-Reizigerstarief (C8201)/Prijzen (C8201/A)/Afstanden (Fe-stationsnummers, kaart)(C8201/B)
1989-04-01
-Prijslijst treinpersoneel (C 8502/A)
1978-10-01
1985-04-01
9. NS, brochure, dienstvoorschrift
-Tarief voor het vervoer van reizigers, reizigerstarief (RT, C8201)/Reizigerstariefinstructie (RTI, C8501/1)
1969 (herdruk 1971), met los wbl 3 van 1972-06-01
1969 (herdruk 1971), bijgewerkt t/m wbl 25 van 1980-06-01
-Instruktie Tariefmaatregelen
1979-10-01 (A), met brief begeleidingscommissie (B)
1979-12-14
1980-09-19
1981-09-19
1982-09-17 (met diverse aanschrijvingen 1982-1984)
1984-03-20
-Voorschriften betreffende het Vervoer van Reizigers en Bagage, Deel I, Instructie
Tariefmaatregelen, (VRB Deel I IT; C8501/I)
1986-03-21
1987 (bijgewerkt t/m wbl 2)
1989 (04-01), met invoeringsaanschrijving
Wbl 2, 1990-11-01
1991(-04-01) (A), infoblad (B)
-aanschrijving in brochurevorm, (C8501/I/1) betreffende invoering dalurenkaart, 1982-01-15
10. Lovers Rail, Optio:
-(A) folder, dienstregeling/tariefinformatie:
Lovers Rail, Asd-IJm
1997-03-27
1997-06-01
1998-07-01 (?, ongedateerde fotocopie van folder, 1 blad A4)
Optio, Asd-Hlm:
1998-05-24 (?, ongedateerd)
1999-05-30
Keukenhofexpres
1998-03 (?, ongedateerd; Lovers Rail)
1999-03 (?, ongedateerd; Optio)
Optio:
Optio-Nieuws 1999-04
-(B).De Kaartjesbrief № 31 (20 januari 2000), speciaalnummer inzake Lovers
vervoerbewijzen, auteur N.C.H.Grootenboer (de bij deze uitgave geleverde
vervoerbewijzen zijn opgenomen in de collectie: albums NEDERLAND,
afdeling LOVERS)
-(C) Algemene Voorwaarden voor het Vervoer van Reizigers en Bagage van Lovers
Rail BV, ongedateerd, aanwezig is een fotocopie (12 bladen A4) met bijbehorende
correspondentie (2 bladen) uit april 1999
-(D) tijdschrift Railned, 1996, № 5 (november 1996), bevat artikel over Lovers Rail met afbeeldingen van vvb
ARCHIEFDOOS – 4:
11. STAR, folder, dienstregeling/tariefinformatie
1996
1997
1998
1999(A: drgl); Race the Train folder (B); Open Dagen folder (C)
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2000(A: voorlopige drgl; B: Duitse definitieve drgl; C: Infoboekje met Nederlandse
drgl)
2001
2002
2003
2005
2007 (infoboekje met Nederlandse drgl)
2008 (infoboekje met Nederlandse drgl)
2009 (infoboekje 2008 met los blad A4 drgl 2009)
2010 (infoboekje met Nederlandse drgl)
2012
2016
12. SHM, folder, dienstregeling/tariefinformatie
1969 (TS-uitgave)
1970 (TS-uitgaven: A: Hoorn/Hellevoetsluis; B: Hoorn)
1972 (TS-uitgaven: A: SHM; B: infoblad TS algemeen)
1973
1974 (A: folder; B: strooibiljet)
1975
1976 (A: kleurenfolder; B: zwart/wit folder; C: drgl Leeuwarden-Stiens, c.a.)
1977 (A: folder; B:brochure)
1978 (A: Engelse versie; B: Duitse versie; C: kleuren folder;
D: zwart/wit folder; E: kleurenfolder voor meerjarig gebruik
met los inlegvel drgl/tarieven 1978)
1979 (A: drgl; B: folder Kersttrams; C: kleurenfolder voor meerjarig gebruik
met los inlegvel drgl/tarieven; D: los inlegvel in het Duits/Engels)
1980 (A: algemene folder in het Engels; B: inlegvel in Duits/Engels; C: drgl;
D: folder Kersttrams; E: Duitse kleurenfolder voor meerjarig gebruik
met los inlegvel drgl/tarieven in het Engels/Duits; F: kleurenfolder voor
meerjarig gebruik met los inlegvel drgl/tarieven)
1981 (A: zwart/wit drgl; B: kleurenfolder voor meerjarig gebruik
met los inlegvel drgl/tarieven; C: Engelse kleurenfolder voor meerjarig gebruik
met los inlegvel drgl/tarieven in het Nederlands)
1982 (A: Nederlandse versie[ 2 versies]; B: algemene folder in het Duits; C: vouwblad in het
Nederlands; D: vouwblad SBO verzekeringen met drgl; E: los inlegvel
drgl/tarieven in het Nederlands)
1983 (A: drgl; B: los inlegvel drgl/tarieven in het Nederlands)
1984 (A: vouwblad in het Engels; B: drgl)
1985
1986 (A: drgl; B: Bellofestival drgl/tarieven)
1987 (A: drgl; B: stoommanifestatie 100 jaar lijn Hn-Mbk)
1988 (A: drgl; B: stoommanifestatie 20 jaar SHM)
1989
1990
1991 (A: drgl; B:tariefblad; C: algemene brochure, bevat afb.van pls; D: als C, in het
Duits)
1992
1993 (A: drgl; B: folder 25 jaar Hn-Mbk; C: brochure Candlelight & Oriënt Express;
D: prijslijst bij C; E: folder Bellofestival)
1994 (A: drgl; B: folder Bellofestival; C: Kersttrams; D: Candelight Express)
1995 (A: drgl; B: folder Bellofestival)
1996 (A: drgl; B: infoblad Bellofestival)
1997 (A: drgl; B: folder Bellofestival)
1998 (A: drgl; B: folder dagtochten SHM+musea; C: folder Kerstritten)
1999 (NB: dit jaar is geen drgl uitgebracht; B: folder dagtochten SHM+musea;
C: brochure Kerstritten; D: strooibiljet Grijze Weken; E: strooibiljet
Goudtransport; F: strooibiljet Sinterklaasrit)
2000 (A: folder dagtochten SHM+musea, incl. drgl; B: folder Candlelight Express;
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C: brochure Korte Vakanties; D: folder Kerstritten; E: strooibiljet
Sinterklaasrit)
2001 (A: drgl/tariefinformatie; B: brochure groepsprogramma 2001; C: strooibiljet
Sinterklaasrit; D: strooibiljet Kerstritten)
2002 (A: drgl/tariefinformatie)
2003 (A: drgl/tariefinformatie)
2004 (A: drgl/tariefinformatie)
2005 (A: drgl/tariefinformatie)
2006 (A: drgl/tariefinformatie; B: Stoomtram Vierdaagse; C: winterprogramma)
2007 (A: drgl/tariefinformatie; B: strooibiljet Stoomtramloop)
2008 (A: drgl/tariefinformatie; B: St.Nicolaas-/Kerstritten)
2009 (A: drgl/tariefinformatie; B: St.Nicolaas-/Kerstritten)
2010 (A: drgl/tariefinformatie)
2011 (A: drgl/tariefinformatie)
2012 (A: drgl/tariefinformatie)
2013 (A: drgl/tariefinformatie)
2014 (A: drgl/tariefinformatie)
2015 (A: drgl/tariefinformatie)2016 (A:drgl/tariefinformatie)
2016
2018
13. SGB, folder, dienstregeling/tariefinformatie
1974
1977
1983
1985
1990
1993
1994
1997
1994
1999 (A: ‘t Opstappertje: incl.veer Hoedekenskerke-Terneuzen; B: drgl incl. veer
Hoedekenskerke-Terneuzen)
2003 (A: ‘t Opstappertje: incl.veer Hoedekenskerke-Terneuzen;
B: dienstregelingfolder incl. veer Hoedekenskerke-Terneuzen;
C: strooibiljet Nostalgisch reizen door de “Zak van Zuid-Beveland”)
2005
2006
2008 (A: drgl folder met los tariefblad; B: strooibiljet Sporen nar het Verleden)
2009
2010
2014
2015
2016
2017
14. ZLSM, folder, dienstregeling/tariefinformatie
1997
1998
1999
2000 (A: drgl folder; B: folder Groepsbrochure)
2002
2004 (A: drgl folder; B: strooibiljet stoomtreindagen)
2006 (A: drgl folder; B: aanvulling op A)
2007 (A: winterdrgl jan-maart; B: zomerdrgl)
2009
2010
2011
2014 (A: voorjaardrgl apr-juni)
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15. NS, boekje, dienstvoorschrift,
-Baanvaktarieven
1936-01-01
-Baanvakafstandswijzer
1941-07-01
16. NS, brochure, dienstvoorschrift,
A - Afstandswijzer Reizigersverkeer
1944
1946 (aanwezig is het eerste deel, pp.1-400,
(bijgewerkt t/m wbl 5 [1948-01-21] en separaat de wbl 4 t/m 9
Tevens Bekopte Afstandswijzer Reizigersverkeer, pp.1-98)
B - netkaarten t.b.v. de prijsberekening van vvb:
Beknopte Afstandswijzer Reizigersverkeer (BAR)
-8401:
1951 (bevat prijslijst)(met publieksfolder, invoeringsaanschrijving)
(met wbl: prijslijst per 1952-02-01;
met wbl 1952-05-15;
met 8e wbl: prijslijst per 1955-09-01)
-C8502:
1956 (met 5e wbl en erratum)
1957 (met losse kaart)
1957 (herdruk 1959)(met losse kaart)
1957 (herdruk 1964)(met losse kaart)
1957 (herdruk 1965, bijgewerkt t/m wbl 11)(met losse kaart)
1963 (met losse kaart)
-(C8502):
Boekje Afstandskaarten (BAK)
e
1969 (bijgewerkt 1 wbl van 06-01-1969)
e
1969 (herdruk 1970, los bijgevoegd 8 wbl)
1974
1980 (herdruk van later datum [?] waarin wbl 1,2 en 3 zijn verwerkt)
1981-03-01
1984
1987
Afstandenkaarten Hoofdconducteur (bevatten prijstabellen)
1994-05-29
1995-01-01
ARCHIEFDOOS – 5-A:
17. NS, brochure, dienstvoorschrift,
(A) – NS, Keuze van verschillende reiswegen, overdruk van R&B bundel 1933, pp.18-25
- Lijst van Omwegkaarten
1937-05-22 (herdruk, Aanhangsel 5 van den R.- en B.-Bundel)
(aanwezig is een fotocopie, 6 bladen A4)
1939-10-15
1941-06-15 met invoeringsaanschrijving en wbl 1941-07-02 t/m 1943-07-08
1944-02-15, VRB aanhangsel E (met wbl 1944-03-11 t/m 1944-07-14)
(B) -NS, brochure, dienstvoorschrift,VRB aanhangsel C, Uitbreiding geldigheid van pls
1941-07-01 (met invoeringsaanschrijving)
1943-06-01 (met wbl 1944-06-20)
(C)-NS, brief rayon Zwolle re reisweg/omweg, 1994-01-27 (3 bladen A4)
-informatiebulletin treinpersoneel, 8/1994, reisweg/reistijd (4 bladen A4)
18. NS, brochure, dienstvoorschrift,
A -Tarief voor Abonnementskaarten
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1941-03 (met diverse aanschrijvingen 1941-1943; bijlage: circulaire Rijksdienstkaarten 1943-07-30)
Idem, Instructie voor de toepassing van het tarief voor abonnementskaarten
(met diverse aanschrijvingen 1942-1944)
B - omslagloos dienstvoorschrift inzake abonnementen
1941-08 (?)
19. NS, brochure, dienstvoorschrift, Tarief voor het Vervoer van Reizigers, Bagage en van
Levende Dieren behoorende bij Reizigers, alsmede voor het Bewaren van Bagage en
Achtergelaten Voorwerpen (NED.REIZIGERSTARIEF)
1941-03-01
1941-03-01 (herdruk augustus 1945, met diverse aanschrijvingen 1945-1950)
1969 (herdruk 1971 incl.wbl 1-4)
1969 (herdruk 1980 incl.wbl 1-25)
1991-04-01
1992-01-01
-brochure, dienstvoorschrift Vervoerbewijs en vervoerprijs bij NS (bevat Reizigerstarief,
regeling restituties en duplikaten, uittreksel Wet en Besluit Vervoersvoorwaarden
Openbaar Vervoer)
1985-06-01 met bijlagenA: prijzen en B: afstanden; brief NS
1987-04-01
ARCHIEFDOOS – 5-B:
20. NS, boek, dienstvoorschrift, R.-en B.-Bundel, Voorschriften betreffende het Vervoer van
Reizigers en Bagage (VRB)
-A-I:
-Lijst van plaatsbewijzen benevens de voornaamste daarop toepasselijke bijzondere bepalingen,
overdruk van R&B bundel 1933, pp.28-47
-gecombineerde versie binnen- en buitenland
sub I: 1933-06-01 (bijgewerkt t/m ???, bevat modellen van
vervoerbewijzen, met diverse bijlagen)
sub IIA: idem, originele versie
sub IIB: set losse wijzigingsbladen in map (geen complete serie)
-A-II: deel II, Speciale regelingen
1941-01-01
1941-09-01 (bijgewerkt t/m wbl 1942-04-08; met diverse losse aanschrijvingen 1941-1944)
-B: Binnenlandsch Verkeer
1941-09-01 (VRB deel IA)
1946 (VRB deel I)
1946 (VRB deel I; bijgewerkt t/m ??; met diverse losse aanschrijvingen 1949-1957)
-C: Buitenlandsch Verkeer
1941-09-01 (VRB deel IB)
wbl 1944-01-10 inzake afgifte pls op bons
-D: aanschrijving re nieuwe opzet en indeling VRB en bijlagen, 1941-09-01
-E: bijlage H bij de VRB, Lijst van stations waar door het tps pls afgegeven en/of ingezameld worden
1943-06-15 (herdruk)
ARCHIEFDOOS – 6:
21. SVM/NSM (NSS)/Stoomtrein Katwijk-Leiden (SKL), folder, dienstregeling/tariefinformatie
1985
(1997)
(2000)
2001
2005 (A: algemene folder; B: inlegvel drgl/tarief)
2006 (A: algemene folder; B: inlegvel drgl/tarief)
2007(A: algemene folder; B: inlegvel drgl/tarief)
2009 (A: strooibiljet formaat A5; B: algemene folder)
2010
2011
2012
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2015
2016 (A: algemene folder met drgl/tarief; B: Museumwijzer)
2018
22. NS, folder, Eurostar dienstregeling/tariefinformatie
1995-02-28 (t/m 1995-09-23)
1995-09-25 (t/m 1996-01-07)
1996-02-06 (t/m 1996-06-01)
1998-05-24 (t/m 1999-05-24)
2004-01-05 (t/m 2004-06-12)
23. - NS/NS Hispeed, Thalys, Fyra , ICE International, InterCity direct, NSInternational
-brochure, Met de trein naar de sneeuw (Zwitsreland, Oostenrijk; dag- en nachttreinen), 1991
[A] brochure, Thalys dienstregeling/tariefinformatie
1996-06-02 (tot en met 1996-09-28)
1997-06-01 (tot en met 1997-12-13)
1997-12-14 (tot en met 1998-05-23)
1998-05-24 (tot en met 1998-09-26)
1999-09-26 (tot en met 2000-05-27)
2000-05-29 (tot en met 2000-09-23)
2000-09-24 (tot en met 2001-06-09)
2001-09-30 (tot en met 2002-06-15)
2002-12-15 (tot en met 2003-06-14)
2003-06-15 (tot en met 2003-12-13)
2005-06-26: A (België/Frankrijk, tot en met 2005-12-10);
B (Zuid-Frankrijk, tot en met 2005-08-27);
C (Skibestemmingen winter 2005-2006)
2006-07-02 (tot en met 2006-12-09)
2006-12 (Skibestemmingen winter 2006/2007)
-[B] NS Hispeed, brochure, Thalys dienstregeling/tariefinformatie
2008-01 tot 06
2008-03 strooibiljet dienstregeling en tarieven Parijs
2008-06 nieuwe tarieven per september 2008
2008 zomer (zonbestemmingen)
2009-06-14 / 2009-12-12
2009 zomer (zonbestemmingen)
2009-12-13 / 2010-04-11
2009 / 2010 winter (sneeuwbestemmingen)
2010-04-12 / 2010-09-05
2010 zomer (zonbestemmingen)
2010-09-06 / 2010-12-11
2010 / 2011 winter (sneeuwbestemmingen)
2013 / 2014 winter (sneeuwbestemmingen)
2014 zomer (zonbestemmingen)
2016 zomer (zonbestemmingen)
-[C] Reizen met NS Hispeed, brochure, algemene en tariefinformatie reizen Europa
2008-04
2008-12
2010-03
2010-12
-[D] Gebruiksvoorwaarden internationale treintickets, NS, vouwblad/brochure
-België/Luxemburg, 2006
-Duitsland en overig Europa via Duitsland, 2006
-Frankrijk en overig Europa via Frankrijk, 2006
-Groot-Brittannië, 2006
Tariefvoorwaarden internationale treintickets, NS Hispeed, vouwblad
-België/Luxemburg, 2010-07
-Groot-Brittannië, 2007-12
Conditions for international train travel from the Netherlands to Belgium/Luxembourg,
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France, Germany and Great Britain, 2006
-[E] Kaartautomaat of NS Hispeed.nl, strooibiljet
2008-10
-[F] NS Hispeed Lounge, brochure
2008-04 (algemeen)
2008-04 (draadloos internet)
-[G] Compensatie bij vertraging, brochure
Thalys, 2007-12
Geld terug bij vertraging/refund for delays
Hispeed,
2009-12-03
2013-02-18
NS International
2014-06 (drukcode HS 1604/06.14)
Compensatie, ongedateerde kaart (maart 2018?)in het Nederlands en Engels met
logo’s van Thalys, ICE International, Intercity Berlijn, Eurostar en Intercity
Brussel, drukcode NSI 1803 (NS Internationaal)
-[H] Fyra proefbedrijf Hogesnelheidstrein Amsterdam - Rotterdam
-tarieven per 2009-09-07 (2 x A4 print van informatie op website d.d. 2009-07-14)
-strooibiljet hervatting proefbedrijf per 2009-10-04
-[I] Fyra, introductieaanbod april 2010
-[J] Fyra, brochure, De snelste verbinding tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam
2009-08
2009-12
2010-10
-[K] Fyra, brochure, De snelste weg tussen Rotterdam en Breda
(ongedateerd), 2011-03 (tarieven geldig tot 2011-07-01)
-[L] Fyra, brochure, De snelste weg tussen Amsterdam naar Breda
(ongedateerd), 2011-04 (tarieven geldig tot 2011-07-01)
(ongedateerd), 2011-07 (tarieven geldig tot 2012-01-01)
(ongedateerd), 2011-12 (tarieven geldig tot 2012-12-31)
-[M] ICE International, brochure, Comfortabel naar Keulen
ongedateerd (volgens drukcode 2000-12)
-[N] Fyra, folder, Airport City Centre Train
ongedateerd (bevat tarieven 2012-01-01 / 2013-01-01)
-[O] Hispeed, strooibiljet, Verkoop internationale treintickets
ongedateerd (2001-11?)
NS Internationaal, vouwblad, Waar kunt U terecht voor internationale treintickets?
2002-12-01
-[P] Fyra, folder, Fyra naar Brussel
2012-11 (drukcode HS 1339/11.12)
-[Q-1] Hispeed, folder, Met de trein naar België
2013-01-28 (t/m 2013-02-03; drukcode HS 1765/01.13)
2013-02 (t/m 2013-03-10; drukcode HS 1765/02.13)
2013-07 (t/m 2013-10-01; drukcode HSn1765/07.13)
2013-10 (t/m 2013-12-15, drukcode HS 1765/10.13)
2013-12-15 (drukcode HS 1765/12.13)
2014-12-14 (drukcode HS 1765/12.14)
-[Q-2] NSInternational, folder, Met de trein naar België
2016-12 (drukcode HS 1765/12.16)
-[R] InterCity direct, vouwblad
-Reizen met tijdwinst, 2013-12 (drukcode HS 1763/12.13)
-Travel in less time, 2013-12 (drukcode HS 1338/12.13)
-[S] Thalys,
-folder, Belangrijke informatie over wijzigen van uw reservering en restitutie
ongedateerd, vermoedelijk 1996
-brochure-Belangrijke informatie bij uw Thalys ticket, 1997-12-14 (drukcode DX.920.48)
-[T] Thalys, strooibiljet
Thalys ThePass /Thalys TheCard (ongedateerd, mogelijk van NMBS afkomstig?)
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24. KNVTO; Vervoerbewijzen Nederland BV: informatiemateriaal Nationaal Tarief
(Strippenkaarten en Sterabonnementen) zie ARCHIEFDOZEN – 20+21
ARCHIEFDOOS – 7:
25. NS, brochure, dienstvoorschrift, overzicht verkooppunten buiten stations
- Voorschriften betreffende het vervoer van reizigers en bagage, Bijlage L,
- Lijst van Reisbureaux en Verkoopadressen, (VRB bijlage L), 1944-01-01
-Voorschriften betreffende het vervoer van reizigers en bagage, Aanhangsel E,
Afgifte van plaatsbewijzen (VRB AANH.E; C 8501/E),
- uitgave 1955 (met invoeringsaanschrijving; met wijzigingsblad 1)
-uitgave 1963 (bijgewerkt t/m wbl 1)
-Voorschriften betreffende het vervoer van reizigers en bagage, Aanhangsel J,
bijzondere afgiftebevoegdheden van reisbureaus en NS-inlichtingenbureaus
(VRB AANH.J; C 8501/J), 1966, bijgewerkt t/m wbl.2
26. NS, vouwblad, dienstvoorschrift, Voorschriften betreffende het vervoer van reizigers en
bagage (VRB), Aanhangsel K, Lijst van stations en halten voorkomende op door het
treinpersoneel af te geven sectiebiljetten
1943-08-01
(27, legger reizigersvrachtprijzen: zie ook inventaris nummer 183)
27. NS, incomplete tweedelige klapper t.b.v. het uitschrijven van passepartout-biljetten,
afkomstig van het station Haarlem (dienstvoorschrift):
-A: tariefklapper enkele reis/retour 76-470 km (tarief C, per 1941-03-01)
-B: bestemmingsklapper (Amersfoort - Zwijndrecht) met routevoorschrift en
kilometerafstand (eind jaren ‘30?)
27-bis, NS, Reizigersvrachtprijzen, ééndelige legger (officiële naam of latere naam van
“klapper”) t.b.v. het uitschrijven van passe-partout biljetten, vermoedelijk afkomstig
van een reisbureau in Den Haag (één van de Lissone-vestigingen?), bevat prijzen
volgens tarief van 1945-12-01 (tarief E) (NB: legger niet volledig ingevuld)
27-ter, NS, Vrachtprijzen voor het vervoer van reizigers en bagage, ééndelige legger in boekvorm,
afkomstig van het station Diepenveen West, bevat bestemmingen en prijzen volgens het tarief
van 1933-04-01 (tariefletter A). Diepenveen West werd op 1935-05-15 Diepenveen, en werd
gesloten voor reizigersverkeer per 1936-05-15.
27-quater, NS, Vrachtprijzen voor het vervoer van reizigers en bagage, ééndelige legger in boekvorm,
afkomstig van het station Bergentheim, bevat bestemmingen en prijzen volgens het tarief
van 1969-01-01 (gesloten voor reizigersverkeer 1975-06-01).
27-quinquies, NS, Legger Reizigersvrachtprijzen, Aanhangsel A, Prijzenkaart (C8506/A)
-1985-04-01 (2 bladen)
-1990-04-01 (1 blad)
28. NS, dienstvoorschrift, Codelijst voor de Mechanische Reizigersadministratie,
1943-05 (incl. rechtstreeks binnenlands verkeer, enkele buitenlandse bestemmingen;
incl. codering pls) (aanwezig is een fotocopie, 14 bladen A4)
1956 (VAR-1956: incl. wbl.1 van 1957-01-15 inzake reisbureau’s) (aanwezig is een
fotocopie, 6 bladen A5)
29. NS, dienstvoorschrift, Voorschriften voor het vervoer van reizigers, bijlage A, Staat van
de voornaamste verschillen tusschen de oude modellen en ingevoerde resp. in te
voeren nieuwe modellen plaatsbewijzen (VRB Bijl.A), 1945-08-06 (aanwezig is
een fotocopie, 4 bladen A4)
30. tijdschrift voor leden van de Vereniging Vrienden van het Nederlands
Spoorwegmuseum (zie ook documentatie, inventarisnummer 81)
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De Brugrail:
-F.C.J.M.Ongering, ‘Internationale spoorbiljetten’, № 21/22 (december 1997),
pp.4-5 (met afbeeldingen van vervoerbewijzen)
-idem, recensie van Heusinkveld, Lokaalspoorwegen in Twente en de Achterhoek, 1998,
met afbeeldingen en bespreking vervoerbewijzen, № 25 (december 1998)
-idem, ‘Het gevleugelde wiel’, in № 30 (oktober 2000), p.3 (met afbeeldingen van vervoerbewijzen)
-aanwezige andere nummers van De Brugrail met afbeeldingen van vervoerbewijzen:
-talon-valeurkaart (model) NS stoomtram Schagen-Wognum, № 12 (november 1994)
-afbeelding persbrief , № 18 (september 1996)
-afbeelding retour ledendag 196 op de lijn Haaksbergen-Boekelo, № 20 (april 1997)
-‘Leidse Baan? NEE!’, Edmondson (1972), № 24 (oktober 1998)
-Achterhoekse Edmondsons (1932, 1944, 1981), № 25 (december 1998)
-toegangs-/souvenirkaartjes Spoorwegmuseum, № 28 (december 1999)
-talon-valeurkaart Hopel, №33 (oktober 2001)
-Edmondsonkaartjes voor museumtreinritten 2002, № 36 (september 2002)
Vriendendienst/Dienstmedeling:
-F.C.J.M.Ongering, ‘De Kaartjesclub’, in Vriendendienst 09/08 (september 2008)
pp.6-7 (met afbeeldingen van vervoerbewijzen)
-redactie, ‘Het station Maliebaan als verkeerspunt’, in Vriendendienst 03/09 (maart 2009),
pp.4-5 (met afbeeldingen van vervoerbewijzen)
-redactie, ‘Geschiedenis van het Spoorwegmuseum’, in Vriendendienst 03/11 (maart 2011),
e
pp.4-5 (met afbeelding Bewijs van Personeelen Vrijdom 2 klasse 1918 voor G.W.van Vloten)
ARCHIEFDOOS – 8:
31. G.C.van Straaten, ‘Openbaar vervoer als hobby - het verzamelen van kniptangen’, in
De Nieuwe Verzamelaar, jaargang 44, № 7 (1 augustus-15 september 1994), pp.12-13
32. NS, brochure, Treintaxi
1990-01 infopakket voor vaste klanten van NS
1990-02
1991-04
1991-10-01
1993-04
1993-11
1994-03
1995-04-01
1996-02-01 (brochure Waar rijdt de Treintaxi?)
1997-10-01
1998 - scheurfolder
1998- (tot 12-31) scheurbiljet 2e treintaxibiljet NLG 5
1999-01 (versie 1998-10-01 met stationsoverzicht 1999-01-01)
e
1999-10 - strooibiljet actie 2 biljet met korting
2000-01 (10 jaar Treintaxi-versie)
2001-01 (drukcode 12.00)
2002-01
2003-01
-brochure in de serie “Van en naar het station”, Treintaxi
2003-07-01
2004-01-01
2004-04-01
2005-01-01
2005-08-01
2006-01-01
-brochure in de serie “Van en naar het station”, Deeltaxi
2006-09-01
2007-04-01
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2007-07-01
2008-01-01
2008-07-01
-brochure, Taxi (o.a. Trein-/Regiotaxi, Hopper)
2009-01-01
2010-01-01
-brochure, Comfortabel met de taxi van en naar het station(o.a. Trein-/Regiotaxi, Hopper)
2010-09 (drukcode DX90062/09.10)
2011-01 (DX90062/01.11)
2011-08 (DX90062/08.11)
2012-01 (DX90062/01.12)
-brochure, Slim de trein combineren met fiets, auto of taxi)
2014-01-01 (drukcode DX18977/01.14)
2014-04-01 (drukcode DX18977/04.14)
2015-01-01 (drukcode DX18977/01.15)
-(B) - strooibiljet OV-Taxi Noord-Holland
ongedateerd (augustus 2005?)
-(C) - strooibiljet NS Zonetaxi
-Amersfoort, 2009-07-01 (proefperiode)
-Eindhoven, 2009-07-01 (proefperiode)
-Leeuwarden, 2009-07-01 (proefperiode)
-Utrecht, 2009-07-01 (proefperiode)
-algemeen strooibiljet, ongedateerd (2013?)
e
-(D) – folder, Zomerkorting, 2 persoon half geld, ongedateerd (circa 1997?)
33. NS, brochure,
-Intercity Informatie:
1996-06
-Intercity Plus:
1979-10-01
1980-06-01
1995
1996-01
ongedateerd (1977?)
34. NS, documentatie vastrecht- en voordeelurenkaarten
0 – model 2005-B, folder, Vastrechtbewijzen, 1957-11, met los inlegvel tarieven
A – algemene folders en brochures
-folder Met de NS-kortingkaart wordt iedere treinreis een stuk goedkoper
introductiefolder 1979
-strooibiljet, Abonnement geldig tussen de stations in Nederland, ongedateerd (1980)
- folder, Reken eens uit hoe interessant de NS-Kortingkaart voor U is
1980-10
1981-10
1983-06
-folder, Reis stukken voordeliger met de nieuwe Dalurenkaart, ongedateerd (1982)
-folder, Dalurenkaart. Stukken voordeliger reizen op de rustige uren, 1983
- brochures voordeelurenkaarten
1984-04-01 (Dalurenkaart, NS-Kortingkaart, NS/OV-Jaarkaart)
1985-06-01 (NS-Kortingkaart, NS/OV-Jaarkaart)
1986-04-01 (NS-Kortingkaart, NS/OV-Jaarkaart)
1989-04
1992-01-01
1993
1993-01-01
1994-01-01
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1995-01-01
1997-03
1998-01
1999-06 + (?) (ongedateerd, drukcode DX18-53)
1999-12
2000-04
2000-09 (in Engels/Duits/Frans/Turks/Chinees/Arabisch)
2001-01
2001-10 (folder automatisch verlengen)
2002-01 (A: Nederlandse versie; B: in Engels/Duits/Frans/
Turks/Chinees/Arabisch)
2003-01-01
B - strooibiljet Samenreiskorting:
1996
1998-04 (?) (ongedateerd)
1999 (?) (ongedateerd)
2000-04
2001-01
C - strooibiljet Reisgenoten:
1999 (?) (ongedateerd)
D - kortingsacties:
-strooibiljet:
2000-09 (?) (ongedateerd)
2001-10 (?) (ongedateerd)
-strooibiljet Vaste klanten nemen iemand mee voor een vriendenprijsje
1994-11
-aanvraagformulier, OV-Chipkaartversie
2007-10-30 (geldig tot -)
2008-10-31 (geldig tot -)
2009-07-01 (geldig tot -) (drukcode DX 90-100 06.09)
2009-11
2010-11-05 (geldig tot -) (drukcodeDX 18 100 07 10) (huis-aan-huis folder)
E - geheugenspel (‘Weet U nog wat U allemaal doen kunt met Uw
Voordeelurenkaart?’), in augustus 2001 toegezonden aan houders
van Voordeelurenkaarten, ongeopende verpakking
F - aanvraagpakket voordeelurenkaart
-seizoen 1997-1998, drukcode brochure DX 18-200, formulier DX 18-092
(betreft tevens invoering nieuw model kaart met gescande pasfoto)
-seizoen 2002-2003, met brochure gedateerd 2003-01, formulier 2002-01
G – strooibiljet nieuwe uitvoering voordeelurenkaart (ongedateerd, 2003-08-01?)
H – brochure in de serie “Kaartsoorten” (met aanvraagformulier),
De Voordeel-urenkaart
2003-08-01
2004-01-01
2004-08-01
2005-01-01
2005-05-30
-brochure in de serie “Abonnementen” (met aanvraagformulier)
Het Voordeelurenabonnement
2006-01-01
2007-01-01
2008-01-01
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2008-02-03
2008-07-01
2009-01-01
2009-11-01
-brochure zonder serieaanduiding (met aanvraagformulier)
Reizen in de voordeeluren
2010-01
2010-09 (drukcode DX18-530/09.10)
2011-01 (drukcode DX18-530/01.11) (laatste brochure; geen nieuwe
contracten meer mogelijk)
I - aanvraagformulier
(ongedateerd, september 2003)
(ongedateerd, 2009) chipkaartversie, drukcode DX 18 097 02 07
J - folders met aanbiedingen voor houders van voordeelurenkaarten
-A- aanbieding autoverzekering (ongedateerd, februari 2004)
-B- aanbieding mobiele telefoon (ongedateerd, februari 2004)
-C- aanbieding dag autogebruik (ongedateerd, mei 2004)
K - strooibiljetten, etc. met reclame voor voordeelurenkaart
-1996
-2008, Engelstalig (drukcode DX18-094 08.08, verwijst naar brochure)
-2009, Engelstalig (drukcode DX18-094 11.09, verwijst naar brochure)
L - proefkaart voordeeluren:
-folder maart 1989 met aanbieding gratis dagkaart
-folder september(?) 1989 met aanbieding gratis dagkaart
-brief mei 1990 met aanbieding daarbij strooibiljet en aanbieding gratis proefkaart
-brief november 1990 met aanbieding daarbij strooibiljet en drie proefkaarten
-envelop november 1991 met folder, brief en proefkaart
-folder maart 1992 met aanvraagformulier (kortingactie)
-envelop september 1993 met folder en proefkaart
-folder november 1997 inzake 1-maands proefkaart, met aanvraagformulier
-folder oktober 2008 met aanvraagformulier (kortingsactie)
-vouwblad maart 2009 inzake 3-maands proefkaart, met aanvraagformulier
M - strooibiljet beëindiging geldigheid VRK in abonnement als Museumjaarkaart
per 2006-01-01, zonder datum (09-2005)
N - vooraankondiging voordeelurenabonnementen nieuwe stijl per augustus 2011,
-print “Vragen en Antwoorden” van website www.ns.nl (2 pp A4)
-schema diverse types (1 x A4; opgesteld door GCvS op basis van info NS-website)
(ZIE VERDER INVENTARIS NUMMER 149)
O-brochure,
-Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Voortaan met uw OV-chipkaart.
ongedateerd (2013-01)(drukcode DX-18-981/01-13)
-Digitale Keuzedagen, folder:
ongedateerd (2014-11)(drukcode DX-18-717/11.14)
ongedateerd (2015-09)(drukcode DX-18-717/09.15)
R –strooibiljet Weekend Plus actie 1993
S- brochure met voordeelcoupons voor houders Voordeelurenkaart/60+-kaarten,
ongedateerd (geldig tot 30 november 1995)
ARCHIEFDOOS – 9:
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35. NS, vouwblad (Nieuwe) Reisregels
1994 (vooraankondiging treintarief per 1995-01-01)
1995
2005 afschaffing treintarief per 2005-10-01 (A: memokaartje; B: vouwblad Zonder
geldig vervoerbewijs in de trein. Wat nu?)
-1996, brief aan procesleiders reizigersbegeleiding re vdu-kaarthouders
-informatiebulletin treinpersoneel 43/1994 (2 bladen A4)
-strooibiljet verzoek terugbetaling reiskosten bij vergeten abonnement1997-08
36. NS, brochure, Internationaal (bevat onder andere tariefvoorbeelden internationaal verkeer
en Euro Domino tarief)
1993-05
1994-05
37. NS, brochure
(A) - Met de trein naar het buitenland (bevat tariefvoorbeelden internationaal verkeer):
1997-06
2000-05
2001-03-01
2002-04-01
2003-03-01
2003-06-15
2003-12
2004-06
(B) - Met de trein voordelig naar het buitenland (bevat tariefvoorbeelden super-, weekend-, superdag- en
samenreisretour)
1999-09-26
(C) - vouwblad, Voordelig met de trein naar Duitsland
geldig t/m 1986-12-31
38. NS, brochure,
-vouwblad, Euro Domino – bekijk Europa per trein, 1990-05-01
-vouwblad, Euro Domino – voordelige treinkaarten voor 20 landen, 1992-05-01
-vouwblad, Interrail en Euro Domino, 1993-01-01 (t/m 1993-12-31)
-vouwblad, Een hele maand kris-kras per trein door Europa voor ƒ 131 (bevat spoorkaart Europa), 1975
-Comfortabel met de trein Europa in, Dag èn nacht.
1995-05-28 (tot 1996-06-01)
-IGrenzenloos treinen – internationale kaartsoorten in vogelvlucht, t/m 1996-12-31
-Comfortabele internationale treinverbindingen, Dag èn Nacht
1996-06-02 (tot 1996-09-28)
-Met de Trein dag èn nacht comfortabel door Europa (bevat tarieven naar diverse landen, Auto Slaap Expres
Interrail-, Scanrail- en Euro Domino-kaarten)
1996-06-02 (tot 1997-05-31)
- Met de trein rondreizen door Europa (bevat tarief Interrail-, Scanrail- en Euro Domino-kaarten)
1998-01-01 (tot en met 1998-12-31)
1999 - geldig t/m 1999-12-31
39. VSM, folder, dienstregeling/tariefinformatie
1976
1977
1985 (Veluwe-IJssel Boemel; Stoom er eens uit!)
1998
1999 (A: folder; B: strooibiljet extra-ritten juni/juli)
2000
2004
2006
2009 (A: folder; B: strooibiljet “Terug naar Toen”, 5/6 september;
C: infobrochure [z.j.] arrangementen/evenementen en treinafhuren;
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D: wervingsbrochure [z.j.] donateurs; E: folder Terug naar Toen)
2010
2013
2014
2015 (A:folder; B:strooibiljet/folder, beide “Terug naar Toen”, 5/6 september)2016
2016
2017
2018
40. Oostnet, folder, dienstregeling/tariefinformatie spoorlijn Aml-Mrb:
1998-05-24
41. Oostnet/Syntus (zie ook inv.nr.111):
(A)-folder, IGO dagkaart Achterhoek
1998
(B)-Voorlopige Vervoervoorwaarden Syntus, 28 mei 2000-8 juni 2001
(aanwezig is een fotocopie, 8 bladen A4)
(C)-huisregels, ongedateerd (zomer[?], 2005)
(D)-strooiblijet Syntus-superticket
ongedateerd (december 2010?)
(E)-folder Grensland Express,treindienst Hengelo - Bentheim
ongedateerd (2010-12-11)
ongedateerd (2012?)
- folder Grensland beleven/Grenzland aktiv
ongedateerd (mei 2012)
(F)-strooibiljet vervoerbewijzen 2012, regio Gelderland/Overijssel
42. NS, NS-Extrapas
-ongedateerde folder met tarief en voorwaarden (+ ongedateerde folder met reissuggesties)
-stedengids 1 (Amsterdam-Den Bosch-Enschede-Utrecht)
43. NS/Greenwheels, informatiepakket ‘deelauto’ voor vaste klanten NS
44. Museum Buurtspoorweg, MBS
-vervoersvoorwaarden:
A: extra treinen (3 bladen A4 fotocopie), ongedateerd (ontvangen
1999-06-03 van MBS)
B: algemene voorwaarden, editie 1994 (8 bladen A4 fotocopie), bevat
tarief 1996
-folder dienstregeling/tariefinformatie:
1973
1974
1977 (A: drglfolder; B: drgl open dag 1977-08-27)
1982
1985
1998
1999
2000
2004
2005
2006 (A: drgl; B: strooibiljet website)
2008
2009
2013
2014
45. NS, folder, Zomertoerkaart ( zie ook inv.nr.69, onder andere Herfst-, Kerst-, Lentetoer)
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1991
1992
1993/1994
1995
1996
1997 (A: folder; B: bon voor Er-op-uit)
1998
1999
2000 (A: algemene folder; B: Albert Heijn editie; C: brochure in Engels/Duits/Frans/Spaans/Italiaans)
2001 (A: algemene folder; B: Albert Heijn editie)
2002 (postkantoor editie); Zomertoerboekje (tips, logboek, bon)
2003 (A: algemene folder; B: Albert Heijn editie; C: advertentie uit weekkrantje met
AH-reclame; D: reclamekaart door postbode huis-aan-huis bezorgd;
2004
2005 (A: algemeen vouwblad; B: vouwblad Er-op-uit/Zomertoerkaart
2006
2007 strooibiljet
2008 strooibiljet
2009 strooibiljet
2010 strooibiljet
2011 strooibiljet
46. NS, folder, Meermanskaart
1972-10
47. NS, jongeren
-vouwblad, Voordelige reismogelijkheden voor jongeren in binnen- en buitenland, 1973
-vouwblad, Voordelig sporen door Europa, Interrail jongeren, 1972
-vouwblad Super goedkope treintickets voor jongeren t/m 25 jaar
zomer 1985
winter 1985/1986
zomer 1987
winter 1987/1988
-brochure Reis prijsbewust met de internationale trein, 1990
-vouwblad Tracken door Europa. Internationale treintickets voor jongeren,
(voor jongeren tot en met 25 jaar: bevat tarief Interrail-, Scanrail-, Euro Domino-kaarten,
Internationaal Jongeren Ticket) geldig t/m 1996-12-31
-brochure, Met de trein op avontuur (voor jongeren tot en met 25 jaar: bevat tarief
Interrail-, Scanrail-, Euro Domino-kaarten, Internationaal Jongeren Ticket)
1998-01-01 (tot en met 1998-12-31)
1999 - geldig t/m 1999-12-31
-folder met kaart Europese spoornet, Interrail
1981
1983
1987
48. OV-studentenkaart (zie ook inventarisnummer 111-J, Studenten OV-chipkaart)
-A: folder NS:
1994-11 (tot en met 1995-10-31)
1995-11 (tot en met 1996-10-31)
1996-11 (tot en met 1997-10-31)
1997-11 (tot en met 1998-12-31)
-B: brochure Informatiseringsbank:
1990-08 (invoering studentenkaart 01-01-1991)
IBG (Informatie Beheer Groep):
1994-08
1999-11
2001-11
-C: -aanvraagpakket/brochure actie rond Daluren-/NS-Kortingkaart voor studenten, 1985-08
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-print van pagina NS-website re kortingskaartactie na beëindigen studie
(1 blad A4, gedateerd 2012-07-14)
-D: brochure Vervoerbewijzen Nederland
1995/1996
-E: folder Vervoerbewijzen Nederland
Wanneer reizen met de OV-studentenkaart
ongedateerd (1994)
-F: brochure OV-Studentenkaart BV
Wegwijs met de OV-Studentenkaart ’91-‘92
-G: Staatscourant, berichten in zake de OV-Studentenkaart (data zijn die van betreffende regeling, enz.)
-1994-08-25, wijziging in Tijdelijke regeling Studentenkaart,
-1994-10-26, Regeling OV-Studentenkaart, met afbeeldingen
-1995-10-27, Regeling OV-Studentenkaart, met afbeeldingen
-1997-10-29, Regeling OV-Studentenkaart, met afbeeldingen
-1998-12-10, Regeling OV-Studentenkaart, met afbeeldingen
-H: strooibiljet, invoering chipkaart naast gewone kaart, ongedateerd (circa 2014?)
-I: folder, Geen student meer? Toch voordelig met de trein, geldig t/m 1991-12-31
49. NS, brochure, Fiets en Spoor (o.a. fietsvervoerbewijstarief)
1978-05-28
1980-06-01
1981-05-31
1982-05-23 met strooibiljet Zelf meenemen van fietsen in reizigerstreinen, 1982-7-05
1983-05-29
1984-06-01
1985-05-31
1986-06-01
1987-06-01
1988-06-01
-brochure, Fiets en trein
1990-05-27
1994-04-01
1995-04-01
1996-04-01
1997-03-01
1998-04-01
geldig t/m 1999-12-31
2000-05-28
2001-01-01 (prijzen ook in euro’s)
2001-06-10 (prijzen ook in euro’s)
2002-01-01 (prijzen ook in guldens)
2003-01-01
2004-01-01
-brochure, serie “Van en naar het station”, Fiets en Trein
2003-07-01
2004-01-01
2004-07-01
2005-01-01
2005-07-01
2006-01-01
2006-07-01
2007-01-01
2007-07-01
2008-01-01
2008-07-01
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-brochure, NS Fiets en OV-fiets (fiets stallen, huren, meenemen)
e
2009-01-01 (A: brochure; B: folder [ongedateerd maar van 1 kwartaal 2009])
-brochure, Fiets en trein (geen serie-aanduiding)
2010-01 (drukcode DX90053/01.10)
-brochure, Met de fiets van en naar het station (fietsstallen, huren, meenemen)
2010-09 (drukcode DX90053/09.10)
2011-01 (DX90053/01.11)
2011-08 (DX90053/08.11)
2012-01 (DX90053/01.12)
2012-07 (DX90053/07.12)
(B) - folder, Eersteklas stallen
ongedateerd, (2011-07), station Arnhem
50. NS, publieksfolders/-brochures gehandicapten
-folder, Het reizen per trein door minder validen
1976/1977
1977/1978
1978/1979
-brochure, Gehandicapten (o.a. aanvraagformulier begeleiderskaart)
1998-06-01
2001-01-01
2002-01-01
2002-09-01
-brochure, serie “Algemene reisinformatie”, Reizen met een handicap
2003-07-01
2004-01-01
2004-07-01
2005-01-01
2005-07-15
2006-01-01
2006-07-01
-brochure, serie “Algemene reisinformatie”, Reizen met een functiebeperking
2007-01-01
2007-07-01
2008-01-01
2008-07-01
2009-01-01
2009-07-01
-brochure, Reizen met een functiebeperking (geen serie-aanduding)
2010-01 (drukcode DX90072/01.10)
2010-07 (drukcode DX90072/07.10)
-brochure, Begeleiding op het station en in de trein. Informatie over
het reizen met een functiebeperking (geen serie-aanduding)
2010-09-01
2011-01-01
2011-08-01 (drukcode DX90072/08.11)
2012-01-01 (drukcode DX90072/01.12)
2013-09-01 (drukcode DX90072/09.13)
2015-01-01 (drukcode DX90072/01.15)
2016-01 (drukcode DX90072/01.16)
2017-01 (drukcode DX90072/01.17)
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2018-06 (drukcode DX90072/06.18)
-strooibiljet, Het boeken van NS Reisassistentie (AVG)
ongedateerd (mei 2018)
ARCHIEFDOOS – 10:
51. NS, vouwblad, Reisvoorwaarden voor uw buitenlandse reizen:
A: België en Luxemburg:
1997-09-27/1998-05-23
1998
B: Duitsland en overig Europa via Duitsland
1998-05
1998-10
2000-01
2001-06-10
2002-12-15
2005-06
C: algemene versie, strooibiljet
1955-07 (drukcode 07-95/DX 17099)
D: Frankrijk
1997-06-01
52. Euregio, vouwblad, Euregio-dagkaart
1998
1998/1999
2009
-netkaart vouwblad, AVV (Aachener Verkehrsverbund)
2017
2018
53. Interliner (VSN, Utrecht),
- modellenbrochure Interliner NS-Kaartsoorten,dienstvoorschrift,11-1994;
(gekleurde afb.van alle typen NS en Interliner vervoerbewijstypen, definities/gebruiksvoorwaarden
kaartsoorten, mini-AEG kaartsoortcodes)
-folder, Voordelig reizen met de Interliner, ongedateerd (augustus 1994?)
-folder, Tarieven en kaartsoorten Interliner, januari 1994
-brochure, Tarieven en kaartsoorten, juni 1995 (drukcode 95-06)
-brochure, Tarieven en kaartsoorten, januari 1996 (drukcode 96-01)
-brochure, de RANDSTAD komt DICHTERBIJ, (samenwerking FRAM/NS
54. NS, boek, losbladig, dienstvoorschrift, Voorschriften betreffende het Vervoer van
Reizigers en Bagage, Aanhangsel A,
binnenlands verkeer (VRB
AANH.A; MOB Binnenland)
1941-09-01 (bijgewerkt t/m wbl 26a/8 d.d. 1943-09-24, met bijlagen van later
datum en circulaire Rijksdienstkaarten 1943-07-30)
1943-02-16 set losse blzz wbl
1947 (bijgewerkt t/m wbl 7, bijgevoegd maar niet verwerkt wbl 8 en 9)
1947 (bijgewerkt t/m wbl 15 d.d. 1955-11-25)
-(C8501/A)
1956 (bijgewerkt t/m wbl 7, bijgevoegd maar niet verwerkt wbl 8 en 9)
1956 (bijgewerkt t/m wbl 9)
1976 (origineel)
1976 (bijgewerkt t/m wbl 1)
1976 (bijgewerkt t/m wbl 3)
ARCHIEFDOOS – 11:
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55. NS, boek, dienstvoorschrift, Voorschriften betreffende het Vervoer van Reizigers en
Bagage, Aanhangsel B, Modellenboek internationaal verkeer (VRB AANH.B;
MOB Buitenland):
1941-09-01
1947 (origineel)
1947 (bijgewerkt t/m wbl 3)
1947 (bijgewerkt t/m wbl 4)
1953
1958
-(C8501/B):
1962
1963
1967 (ingeplakte originele pls)
1976 + wbl 1 (1977-06-01), losbladig, zonder ringband (incompleet)
1978, losbladig, met losse aanschrijving re invoering (incompleet)
1981, losbladig
1985, losbladig
1988, losbladig, zonder ringband, met losse aanschrijving re invoering en vervangend blad 7.11/7.12
-(map met diverse losse bladen uit modellenboeken, aanschrijvingen, enz.
inzake pls naar of van het buitenland, reservering bij vertrek vanuit Nederland;
bevat ook aanschrijving 1927-03-30 Reizigersverkeer met Engeland, afb. per 1927-04-01 ingevoerde
Buchfahrkarten)
ARCHIEFDOOS – 12:
56. NS, folder, Gastvrij
(ongedateerd, actie tot 1969-08-31)
(ongedateerd,) Zomervoordeelreizen 1970
(ongedateerd,) Zomervoordeelreizen 1971
57. NS, folder, netkaart/tarief (beperkt)/voordeelaanbiedingen
-Wist u dat... (ongedateerd, bevat tarief van 1969-01-01)
-Voordelig uit met NS (ongedateerd, bevat tarief van 1969-12-16)
-Voordelig uit met NS (ongedateerd, bevat tarief van 1970-12-16)
58. NS, folder, dienstvoorschrift, Lijst van Tienrittenboekjes en Vijfretourboekjes
1936-10-04 (herdruk, Aanhangsel 4 van den R.-en B.-Bundel)(aanwezig
is een fotocopie, 3 bladen A4)
1942-12-01 (bijlage F, VRB)(aanwezig is een fotocopie, 2 bladen A4)
1952-02 (bijlage J, VRB; handmatig gewijzigd in C8501/C)(aanwezig is een
fotocopie, 2 bladen A4)
-NS, publieksfolder 5-retourkaart
(ongedateerd, 1989) folder proef op enkele stations
1991
1993-04
59. NS, boek, losbladig, dienstvoorschrift, Voorschriften betreffende het Vervoer van
Reizigers en Bagage, Deel II, Uitvoeringsbepalingen bij de Behandeling van
Vervoerbewijzen, (VRB Deel II UBV; C8501/II)
-voorlopige uitgave 1979
1980
1980 (bijgewerkt t/m wbl 15)
1980 (bijgewerkt t/m wbl 28
1990 (herdruk, inclusief wbl.19 (aug.1990), bijgewerkt t/m wbl.31 (1993))
-los blad inzake identiteitsbewijs tewerkgestelde gewetensbezwaarden, 1989-04
60. NS, folder/brochure, Rail Away (RIT-arrangementen trein+hotel Europese steden)
1998-11 (t/m 1999-03), 2e editie
2002-11-01 (t/m2003-10-31)
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61. NS, strooibiljetten/brochures actietarieven, etc. internationaal
-A: - De treinen naar Duitsland rijden met Jumbokorting (tot 1985-12)
- Superretourprijzen via Duitsland:
1999 (?) (ongedateerd)
-Superretour (ongedateerd, drukcode DX 92023)
-B: ICE International, speciale tarieven EXPO 2000, Hannover (A), met
brief voor vaste klanten, 2000-02 (B)
-C: terugbelservice teleservice, 2003 (?) (ongedateerd)
-D: protestactie 2004-06-07 tegen opheffing balies internationaal (2 bladen A4)
-E: Denderende Dagen, actietarieven België/Frankrijk/Duitsland/Londen, ongedateerd
(september 2004)
-F: reisschema via loketapparatuur uitgeprint
1998-08-11 Gvc: reis op 1998-08-24 Zoetermeer - Neuwied (D)
-G: wachtlijstregistratie teleservice, 2005 (?)(ongedateerd)
-H: ansichtkaart Treinstedenspel op website, zonder datum (september/oktober 2006)
-I: Benelux
Tourrailkaart
1977
1978
1980
1980-junior
1982 jongeren
1983
1988-junior
Tourrailkaart/Weekendretour, 1988
-J: vouwblad London Boomerang, 1996
-K: superdagretour België, ongedateerd (<2002)
-L: vouwblad,
Van NS-station naar London Pavilion, 1982
London gemakkelijk uit en thuis¸1987
-M: vouwblad, Oostenrijk
met de trein naar Oostenrijk, 1983/1984
sneeuwretour Oostenrijk, winter 1984/1985
sneeuwretour Oostenrijk-Italië-Duitsland-Zwitserland, winter 1986/1987
Even d’r uit in Wenen, Kopenhagen en Berlijn, 1988-05
-N: vouwblad, Paris
Paris Spécial, 1984-06
Paris Spécial, 1985-05
Paris Spécial, 1986-03
-O: vouwblad Londen
Naar Londen van elk NS-station naar hartje Londen,
1984-01
1985-03
1986-05
Londen gemakkelijk uit en thuis, 1987
-P: vouwblad: Train Economique, zomerretour Frankrijk, 1985-07
-R: vouwblad, Zonretour, per speciale trein veilig en comfortabel naar
Oostenrijk, Spanje en Zuid Frankrijk, Italië
zomer 1985
-S: vouwblad, Dagje over de grens?, 1992-10
-T: vouwblad, Met de trein en Stena HSS naar London, 1997-06
-U: vouwblad, Tijdelijk 2 snoepreisjes hartje stad voor de prijs van 1, 1993
-V: brochure, ICE International 5 jaar – Kortingsbonnen, geldig t/m 2005-12-10
-W: vouwblad, Met de trein naar Antwerpen, Culturele hoofdstad van Europa, 1993
ARCHIEFDOOS – 13:
62. NS,
-boek, losbladig, dienstvoorschrift, Voorschriften betreffende het Vervoer van
Reizigers en Bagage, Deel III, Invulling van EPV-Passe-partoutbiljetten, 1983 (VRB
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Deel III IEP; C8501/III), aanwezig is een niet-complete versie met uitsluitend de
Afbeeldingen
-brochure, Handleiding voor de invulling van EPV-passe-partoutbiljetten (voorlopige regeling), 1981-11-06
-kodelijst binnenlandse plaatsbewijzen en redukties
per 1983-04--01 (tbv loketgebruik), 1 blad A4 (fotocopie)
63. – NS, brochure, De trein als comfortabel alternatief (bevat tariefvoorbeelden, vergadercentra)
1988-04
1990-04
1991-01
– NS, brochure, Met de trein is het goed zakendoen (bevat tariefvoorbeelden
internationale treinreizen)
1998/99 (tot en met 1999-05-29)
– NS Hispeed, brochure, Zakelijk reizen met NS Hispeed (bevat geen tariefvoorbeelden)
2007-12-09
2008-04
64. NS, dienstvoorschrift:
-A: stationscodenummerlijsten (Fe-code, gebruikt op o.a. vervoerbewijzen):
1966-09 uitgave Ez afd.1-C, 6 bladen A4 (fotocopie)
1973-03 uitgave Fe, 21 bladen A4 (fotocopie) bevat ook reisbureau’s e.d. en de SGGcodelijst (NB: blad 1 ontbreekt)
1977-03 uitgave Fe, 25 bladen A4 (fotocopie) bevat ook reisbureau’s e.d. en de SGGcodelijst
1982-01 uitgave NS tbv loketgebruik, 1 blad A4 (fotocopie)
1994-05 uitgave NS, dienstvoorschrift C 8502/C, 1 blad A4 (fotocopie), Lijst van
stationsnamen te gebruiken voor afgifte vervoerbewijzen via Mini-AEG
(vertrek-/aankomststation) met Fe-Codenummers; bevat tevens verkortingen
van lokatienamen; aanwezige fotocopie is vermoedelijk slechts een
deel van het dv (zie ook inv.nr.130)
1994-12 uitgave NS, 2 bladen A4 (fotocopie) bevat ook NS Reisbureau’s en
codenummers busbestemmingen tbv doorgaande NS/Interlinervervoerbewijzen
-B: wijzigingsbladen op stationscodenummerlijsten, aanwezig in fotocopie
tenzij anders vermeld:
lijst 1972-06: wbl 3-5, 7-8
lijst 1973-03: wbl 3
lijst 1974-01: wbl 1
lijst 1975-07: wbl 1
65. NS,

(0) – strooibljetten trajectkaarten
model 2006-B van 1957-08 (jeugdkaarten)
model 2007 van 1941-11-17 (tekst voorwaarden)
model 2007 van 1943-01 (idem + aanvraagformulier)
model 2007 van 1957-08 (week- en maandkaarten)(met los inlegvel tarieven per 1957-04-01)
(A) - vouwblad, Maandkaarten
1999 (geldig tot 1999-12-31)
2000-01-01
2001-01-01
2002-01 (bevat tarieven in euro’s en guldens)
2003-01-01
(B) - brochure, serie “Kaartsoorten”, De Maandkaart
2003-07-01
2004-01-01
2004-07-01
2005-01-01
-brochure, serie “Abonnementsoorten”, Het Maandabonnement
2006-01-01
2008-01-01
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-brochure, Maandabonnementen (geen serie-aanduiding)
2010-01 (drukcode DX90075/01.10)
-brochure, Een maand lang reizen met voordeel en gemak (maandabonnementen)
2010-09 (drukcode DX90075/09.10)
2011-01 (DX90075/01.11)
2012-01 (DX90075/01.12)
(C) - aanvraag OV-verklaring maandabonnementhouders
1998
2005 (vouwblad 2006-01)
2008
(D) - Tariefswijziging Maandabonnementen en stad-/streeksupplementen
2012-01 (drukcode DX18-959/01.12) (strooibiljet)
(E) - Maandnetabonnement verdwijnt
strooibiljet, drukcode DX 18-969/2012-08
(F) - brochure,
-Hoe voordelig is de nieuwe Jaartrajectkaart voor U?, invoering jaartrajectkaart per 01 oktober 1990,
ongedateerd, drukcode 0112 B40 A
-Alles over Traject Vrij, Het nieuwe Maand- of Jaartrajectabonnement
2014-04 (drukcode DX18-989/04.14)
2017-08 (DX18-989/08.18)
-NS heet u welkom als vaste klant, welkomstenvelop met kortingbonnen, 1998
-Maandkaarthouders opgelet! 12 maanden halen 10 betalen (stap over op jaarkaart, circa 09-2005)
66. NS, brochure, Met de nachttrein door Europa, bevat o.a. slaap-/ligwagentoeslagen
1999-05-30 (tweetalig Nederlands/Engels; Wagons-Lits consumptietarief)
-folders, strooibiljetten nachttreinen:
-1986-02 Cabine 8 in nachttrein Parijs
e
-z.d. Nu ook ligrijtuigen 2 klasse met 4 ligplaatsen per compartiment
-z.d. (1982) Wees uitgeslapen! Neem de nachttrein naar Zuid-Frankrijk
-z.d. (1976), Nieuw, het touriste 2 slaaprijtuig
-Dromend naar Zuid-Duitsland of Oostenrijk, 1983-11
-Dromend naar Zuid-Frankrijk of Spanje,
1983-05
1983-11
1985
-Veilig en comfortabel naar Zuid-Duitsland of Oostenrijk, 1984-11
-Wintersport per extra trein, Bergland Expres, 1982-1983
-Zee, zon en bergen. Bergland Express, Tramontana, Mediterraneo, zomer 1984
67. NVBS, Inventaris van de verzameling van G.J.de Swart (1917-1977), door E.van Laar,
1999. NB: betreft in hoofdzaak NZH(tram), enkele stukken inzake vvb en tarieven
kunnen mede betrekking hebben op doorgaand tram-/bus- en spoorwegvervoer. Met
opgave van bewaarplaats van de Verzameling
68. NS, Bagageservice, folder
1999-10
2000-05
2002-01 (prijzen ook in guldens)
69. NS, strooibiljetten/brochures actietarieven, evenementen, etc. binnenland (zie ook inv.nr.45 Zomertoer)
-A: Keukenhof
1988
2000-03, tweetalig Nederlands/Engels
-B: Pinkpop
1996
2002
-C: Floriade
2002
-D: Herfsttoer
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2003
2004
2005 (A: publieksstrooibiljet; B: instructie loketpersoneel;
C: boekje Herfst 2005)
2006
2007
2008
2009
2010
-E: Kersttoer
2003
-F: Vliegretour bij drie dagkaarten
2004 (A: brochure; B: strooibiljet)
-G: Spoorkaartje als loterijkaartje
2004
-H: Lentetoer
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-I: Olympische Spelen
envelop Turijn 2005
strooibiljet Turijn 2005 wedstrijd kaartautomaat
Olympictoer Beijing 2006
Winterspelen Vancouver 2010 (2009)
-J: Koninginnedag Amsterdam
2006 (o.a. Oranjeretour trein+lokaal vervoer Amsterdam)
-K: Even stilstaan bij bewegen, maart 2007
-L: Lowlands
2007
2008
-M: scooteren door Den Haag, ongedateerd (juli 2008)
e
e
-N: 3x van 2 naar 1 klas, ongedateerd (augustus 2008)
-gratis weekend upgrade (2014-03)
-O: win een bos met je naam, ongedateerd (januari 2009)
-P: huis-aan-huis folder meereiskaart, ongedateerd (2005)
-Q: folder, NS wil wat goedmaken (ongedateerd, 1983-12, n.a.v. stakingen)
-R: folder, Gezinstoerkaart,
1983
1986
bonnenboekje 1984
-S: strooibiljet Marktkaarten Db-Ut, 1924-06-23 (ook tekst re gezelschapsbiljetten en rijwielvervoer)
-T: Sail Amsterdam, brochure/folder reisinfo, speciaal dagtochttarief
1990
1995
2005
2010 (uitgave Gemeente Amsterdam)
-U: Airborne Wandeltocht
2004
2005
-V: Huishoudbeurs
2006
-W: spoordeelweken (NB: zie voor huis-aan-huis brochures thematische albums subhoofdstuk 6-6)
-persoonlijke folder, 2013-10
-ongeadresseerde folder, 04-2014, met vvb
-ongeadresseerde folder, 06-2014, met vvb
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e

-X: wasmiddelactie 2 treinkaartje gratis, 1986
-Y: folder, NS Zomerkrant, 1983
-Z: zaterdagretour, 1973
e
-AA: strooibiljet 12 NS-wandeling, 1970-10
-AB: folder, T+T Vliegfeest Da Vinci, Rotterdam Airport, (z.d.) (1980-09)
-AC: folder, T+T Europese Kampioenschappen Hardrijden, Uthof/Den Haag, 1983-01
-AD: folder, T+T Westfriese Flora
1984
1985
-AE: strooibiljet Moederdagactie 1996
70. – NS, RailPlus, strooibiljet, bevat Algemene en productvoorwaarden:
2000-04 (ongedateerd, drukcode 04/00), B-brief aan vdu-kaarthouders+strooibiljet
2003-02 (ongedateerd, drukcode 02/03)
2004-03 (ongedateerd, drukcode 03/04)
2004-12 (ongedateerd, drukcode 12/04)
– NS Hispeed, bevat Algemene en productvoorwaarden
2007-11, strooibiljet
2008-04, folder
2009-08, folder
2009-12, folder
ARCHIEFDOOS – 14:
71. NS, brochure
-A- Europa op het spoor, (bevat tarief Interrail-, Scanrail-, Euro Domino-kaarten,
Internationaal Jongeren Ticket)
2000-04-01
2001-04-01
2003-01-01
-B- Avontuurlijk rondreizen met Interrail, Euro Domino en Scanrail
2004-04-01
-C- Proef de vrijheid (uitvouwbare kaart, bevat alleen Interrail informatie)
1988
Met Interrail door Europa (bevat alleen Interrail informatie)
2006-04
Heel Europa met de trein ontdekken? (bevat alleen Interrail informatie)
2007-04-01
Informatie en inspiratie 2012 (bevat alleen Interrail informatie)
2012
Discover Europe with Interrail (bevat alleen Interrail informatie)
ongedateerd (2018?)
-D- lijst van vervoermaatschappijen die reductie, enz. verlenen
aan Inter-Rail-kaarthouders, uitgave NS
1973-05
-E- vouwblad Interrail nuovo 1994
-F- brochure, Interrail Pass Reisgids uitgave Eurailgroup
2016
2017
-G- vouwblad met spoornetkaart, Interrail, 1983
-H- Rail Pass Guide Continental Europe 2011, overzicht per land van toeristische vervoerbewijzen
72. NS, publieksbrochures, etc. kaartautomaten
-(A): AA-automaat (Ascom Autelca, “postcodenummerautomaat”):
strooibiljet, ongedateerd
strooibiljet, drukcode 09-11-95
strooibiljet, drukcode mrt98
vouwblad 1999-09-01 (bevat codenummerlijst stations en kaartsoorten)
brochure 2001-01-01 (bevat codenummerlijst stations en kaartsoorten)
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strooibiljet 2001-04-09
brochure 2001-06-10 (bevat codenummerlijst stations en kaartsoorten)
brochure 2002-01-01 (bevat codenummerlijst stations en kaartsoorten)
-(B) - AA (“postcode”) en ER/Retour-automaten (“aanraakscherm” [“touchscreen”]):
vouwblad 2001-12
vouwblad 2002-04
vouwblad 2002-08-01 (Tickets & Service. Nieuwe service op dit station,
aangetroffen op 2006-04-07 te Gouda)
brochure 2002-07-01
minifolder 2004-03
Kaartje kopen?, 2004
Want to buy a ticket?, 2004
folder 2005-12 (actie Winterspelen Turijn)
strooibiljet 2007-01-25 (actie Bioscoopkaartje)
-(C) - ER/Retour-automaten(“aanraakschermautomaat” [“touchscreen”]):
vouwblad i/z internationale vvb, 2003-10-15 (drukcode DX 92131)
strooibiljet i/z internationale vvb en loterij, 2003-10-xx (drukcode DX 90426)
folder i/z internationale vvb en gratis dagkaart, 2006-03-A
(uitgifte folder op stations zonder loket buitenland)
folder i/z internationale vvb en gratis overgang 2-1+koffie, 2006-03-B
(uitgifte folder op stations met loket buitenland)
folder kaartautomaat/servicemedewerkers op station, 2007-06-01
drukcode DX90431/06.07
folder 2007-06-01 Buying a ticket quickly and conveniently
folder,
2005-12-01
2006-03-01
2007-06-01
-(D) - (service-, transactiekosten, balietoeslag)
(2004-V) blad met voorwaarden, zonder datum (maart 2004), drukcode
DX90149
(2004-P) aanvraagformulier pasje ontheffing balietoeslag, drukcode
DX 16 037 06 04
(2007-06) blad met voorwaarden per 2007-06-01, drukcode DX90149
(2012-07) strooibiljet staking balieverkoop vervoerbewijzen (Heemstede=Aerdenhout)
-(E) - strooibiljet inzake Autelca B-100 automaten op
Den Haag CS per 1989-05-01
Amsterdam CS (zonder datum)
-(F) - folder inzake Sodeco-automaten
Amsterdam CS, ongedateerd (1980)
vouwblad universeel gebruik (geen stationsnaam genoemd), ongedateerd (1973)
73. NS, documentatie inzake internationale vervoersfaciliteiten personeel, dienstvoorschrift:
-A- brief met bijlagen 1989-09 over buitenlandse coupons voor 4 dagen vrijvervoer met aanvraagformulier
(drukcode 1989) en overzicht buitenlandse faciliteiten
-aanvraagformulier (drukcode 09-95)
-aanvraagformulier/overzicht (12-2005)(aanwezig in fotokopievorm, 2 bladen A4)
-aanschrijving 1983-01 met overzicht tarief en uitgesloten treinen (Pz 1/C 2403 nr 72)
-B- vouwblad toelichting
1976-02
1977-02
1979-01
1979-12
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1981-01
1983-01
1985-11
1987-01
1989-02
1989-12
1993-12
1996 (12-95)
74. NS, documentatie inzake vergoeding bij vertraging (“Geld terug bij vertraging”)
A: informatiepakket met aanvraagformulier
2001-01 formulier drukcode 22-01-2001, versie 20.1 (met folder)
2002-02 formulier drukcode 04-02-2002, versie BA 2.01 (met folder)
B: strooibiljet vergoeding treinstaking
2001-04-12
C: gecombineerde folder/formulier/retourenvelop
2004-01-01
2005-01-01
2006-01-01
2007-01-01
2007-12-01
2010-03-01 (bevat ook OV-chipkaart restitutiemogelijkheid)
2011-08-01
2012-06-01
2013-12-15 (drukcode DX90900/15.13; had moeten zijn 12/13)
2015-11-15 (drukcode DX90900/11.15)
75. Stoomtrein Tilburg-Turnhout, SSTT, folder dienstregeling/tariefinformatie
1974
1975
1977
76. NS, brochure voor buitenlandse toeristen, bevat beperkte tariefinformatie
(A)-La Hollande par train (Franse tekst)
1988/1989
1991/1992
(B)-(Touristisches) Holland mit der Bahn (Duitse tekst)
1982
1984
1987
1988
1993-01-01
(C)-(Touring) Holland by train (Engelse tekst)
1984
1993-01-01
-Travelling by train with NS (1:1 vertaling algemene brochure , Reizen met NS, alle informatie over uw reis
met de trein
2016-01 (DX18-735/01.16))
2016-01 (DX18-736/01.16)
2017-01 (DX18-735/01.17)
2018-03 (DX18-736/03.18)
2019-01 (DX18-736/01.19)
(D)-(Exploring/Explore) Holland by train (meertalig)
1981 (Holland by rail)
1995
2001-01 (prijzen ook in euro’s)
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2002-01 (prijzen ook in guldens)
2003-01-01
2004-01-01
2005-01-01
2006-01-01
2007-01-01
2008-01-01
2009-02-01
2010-03-01
2010-04-01
2010-09-01
2011-01 (drukcode DX92019/01.11)
2014-01 (drukcode DX92019/01.14)
2015-01 (drukcode DX92019/01.15)
2017-01 (drukcode DX18-738/01.17)
(E)-Let’s travel, brochure (meertalig; NIET in het Nederlands) over de Amsterdamse en landelijke OVdagkaarten, met afbeeldingen en tarieven:
april 2017 (drukcode DX 18-746 04.17)
77. NS, brochure, inzake voordelige treintarieven in het buitenland verkrijgbaar, bevat
meestal ook voordeeltarieven vanuit Nederland naar het buitenland
1978-05-01
1980-05
1980-11
1981-05-01
1982-07
1983-02-01
1984-01
1984-06
1985-01-01
1985-12
1986-06
1987 (tariefstand 1986-11-01)
1987, tweede uitgave (tariefstand 1987-05-01)
1988 (1987-11-01) (A; op omslag afbeeldingen van vvb); met folder France
Vacances Pass 1988-01-01 (B)
1989 (1989-01)
78. NS, documentatie Schiphollijn en -tarieven
-vouwblad, Schiphollijn. Spoorbaan naar startbaan
(A) ongedateerd, voorjaar 1981(?, los vouwblad drgl/tarieven per 1981-05-31)
(B) ongedateerd, herfst 1981 (?, los vouwblad drgl/tarieven 1981-10-01)
1984-06-03
1985-06-02
-vouwblad Gegevens over de dienstregeling en tarieven per 2 juni 1985 (enkele reis tarief vanaf 100 stations)
-vouwblad Vlieg met de Schipholtrein
1986-06 (A – NL editie; B – GB editie)
-vouwblad Uw KLM ticket is nu ook geldig als NS retourtje Schiphol
ongedateerd (<2002)
-vouwblad, bagageservice, enz.
Schiphol. Zullen wij u even wegbrengen?, 1999-06
Naar Schiphol. Wij brengen u graag, 2000-10-01
-vouwblad, Uw vliegreis begint op het station!
1988-05-26
-vouwblad, Naar Schiphol? Begin uw vliegreis op het station
1990-05-28
79. Dordt in Stoom, vouwblad
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1996
2002
2004 (+B: brochure)
2006 (A: folder; B: ansichtkaart)
2010
2012
2016
80. NS, brochure, verloren voorwerpen
2002-01-01 (A: Nederlandse versie; B: Engelse versie)
2002-05-15
2003 tweetalig zoekformulier Nederlands/Engels
ARCHIEFDOOS – 15:
81. Spoorwegmuseum (zie ook documentatie inventarisnummer 30)
(A) - algemene folder
2002/voorjaar 2003
2005-06
(B) - strooibiljet pendeltrein, met tarief
2005-06-05 / 2005-12-10
2005-12-11 / 2006-12-09
2006-12-10 / 2007-12-08
(C) - folder Pasar Perron
2006
(D) - folder Winter Station
2006
(E) - folder openbare bibliotheken provincie Utrecht inzake nieuwe lenerspas,
met kortingbon Spoorwegmuseum, oktober 2007
(F) - folder Heimwee Express, met afb.van vvb
ongedateerd (2008?)
-strooibiljet, idem
ongedateerd (2011?)
ongedateerd (2013-05?)
82. NS, strooibiljet,
(A) parkeren bij Utrecht Centraal
2003 (?) (ongedateerd)
(B) Q-Park Parkeerstation P+R
-lijst parkeerterreinen/tarieven, 2005-01-01
-handleiding parkeerautomaten, ongedateerd (2005?)
-handleiding parkeerautomaten, ongedateerd (2006?)
(C) Q-Park, folder
Nog meer gemak voor NS-abonnementhouders
ongedateerd (2010?)
(D) Q-Park, strooibiljet
Dat is pas handig! Korting bij Q-Park P+R regelt u voortaan met Uw OV-chipkaart
ongedateerd (2012)
(E) Den Haag CS, parkeer en reis voor vriendenprijs, ongedateerd (1986?)
83. NS, folder, serie “Kaartsoorten”, Enkeltje, Retour of Dagkaart
2003-07-01
2004-01-01
2004-07-01
2005-01-01
2005-06-01
2006-01-01
2006-07-01
2007-01-01
2007-07-01
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84. NS, brochure
(A) -(bevat beperkte tariefinformatie; verwezen wordt naar de NS website voor exacte reisprijsgegevens)
-NS-Reiswijzer
1993-01-01 (herziene uitgave)
1994-01-01
- serie “Algemene reisinformatie”, brochure, Welkom in de Trein
2003-07-01
2004-01-01
2004-07-01
2005-01-01
2005-06-01
2006-01-01
2006-07-01
2007-01-01
2007-07-01
2008-01-01
2008-02-03
2008-07-01
2009-01-01
2009-07-01
- Neem de trein! (geen serie-aanduiding, vrijwel geen tariefinformatie)
2010-01-01
(B) - brochure, Ervaar het gemak van reizen met de trein
2010-09 (drukcode DX90001/09.10)
2011-01 (DX90001/01.11)
2011-08 (DX90001/08.11)
2012-01 (DX90001/01.12)
2012-03 (DX90001/03.12)
2012-07 (DX90001/07.12)
(C) – brochure, Reizen met NS, alle informatie over uw reis met de trein
2016-01 (DX18-735/01.16)
2017-01 (DX18-735/01.17)
2018-03 (DX18-735/03.18)
2019-01 (DX18-735/01.19)
85. NS, Jaarkaarten (NS en OV)
-brochure, Jaarkaarten in het kort, geen datum vermeld (1994?)
-brochure, Regel je jaarkaart via je school!, 1998
-brochure, Alles wat u weten wilt over Jaarkaarten van NS, 1998-10 (drukcode DX 18-500/10-98)
(A) –
brochures:
-De nieuwe manier van aanvragen van de Jaarkaart, 1999-04
-serie “Kaartsoorten”, De Jaarkaart (Jaarkaarten)
2003-07-01
2004-01-01
2005-01-01
-brochure, serie “Abonnementsoorten”, Jaarabonnementen
2007-01-01
2009-01-01
2010-01-01 (geen serie-aanduiding)
(AA) - brochure, Elke dag ontspannen op reis
2009-01 (drukcode DX18-552 01.09)
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(AB) -brochure, Een jaar lang reizen met voordeel en gemak (jaarabonnementen)
2010-09 (drukcode DX18-500/09-10)
2012-01 (DX18-500/01-12)
(AC) -vouwblad, Traject- en Prijswijzer
1998
1999
2002-06
(B) - actiefolder voor maandkaarthouders, met aanvraagformulier jaarkaart
ongedateerd (september 2005?)
(BB) – welkomstbrief met vouchers/kortingbonnen
-NS Jaarkaart, 1998
-NS/OV-jaarkaart, 1998
(C) – folder
-Wij besparen papier. U bespaart geld inzake nieuw ingevoerde NSen OV-Jaarkaarten, ongedateerd (folder + brief1979)
-Zit u vaak in de trein, lees dan deze folder, 1980-10
-OV-en NS-Jaarkaart voor mensen die vaak in de trein stappen,
1981-11
1982-11
1983-06
-Handleiding voor het aanvragen van een NS-/OV-jaarkaart (uit aanvraagpakket), 1985-06
(D) – krantenknipsels inzake invoering Van der Doefkaarten
-NRC Handelsblad, 1975-02-07
-Staatscourant, 1975-05-14
- geen indicatie uit welke krant, datumstempel 08 februari 1975
- geen indicatie uit welke krant, datumstempel 15 mei 1975
(E) – brochure, Jaarbonnementen Consumenten, Bestelformulier en productvoorwaarden,
2012-07 (DX18-312/07.12)
2013-07 (DX18-312/07.13)
86. NS, brochure:
-Kwaliteit zwart op wit, Handvest NS Reizigers, 1997-12
-Veilig, op tijd en comfortabel reizen. Reizigershandvest, 2012-07
87. Stoomclub Hoogovens/Corus Stoom, IJmuiden
dienstregeling/tariefinformatie:
-strooibiljet:
ongedateerd (2003)
-folder:
ongedateerd (2004)
ongedateerd (2011)
88. Familiepark Nienoord, folder
2003
89. NS, alles met drgl en tariefinformatie
(A) - brochure, Benelux per trein
1984-04
1985-04
1986-03
-vouwblad, Doe eens ’n voordelig rondje Benelux
1988
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-brochure, Met de trein naar België & Luxemburg
1989-05-28
1989-09-24
1990-05-27
1990-09-01
1990-09-30
1991-06-02
1992-05-01
-Brussel. Tijden en prijzen
1992-09-27 (t/m 1993-05-22)
-brochure Amsterdam-Antwerpen-Brussel, Met de Beneluxtrein naar België,
2003-12-14
-strooibiljet, Intercity Brussel via HSL, tarieven
2018-04-01 (NL -Nederlandse uitgave, GB – Engelse uitgave)
2018-07 (drukcode NSI 1807)
(B) - brochure, Met de trein naar Duitsland
1989-05-28
1989-09-24
1990-05-27
1990-09-30
1991-06-02
1991-09-29
1992-05-01
vouwblad, Aken, tijden en prijzen, 1992-05-31
vouwblad, Düsseldorf, tijden en prijzen, 1992-09-27
(C) - brochure, Nederland - Italië,
1961-05-28 (uitgave CICE)
1970-05-31 (UIC)
(D) - folder, Nederland - Parijs, Côte d’Azur, Costa Brava
1980-09-28
(E) - brochure, Met de trein naar Frankrijk
1989-05-28
1989-09
1990-09-30
1991-09-29
1992-05-01
vouwblad, Parijs, tijden en prijzen, 1992-09-27
(F) - brochure, Met de trein naar Oostenrijk
1989-05-28
1989-09-24
1990-05-27
1990-09-30
1991-09-29
(G) - brochure, Met de trein naarZwitserland
1989-05-28
1989-09-24
1990-05-27
1990-09-30
1991-09-29
(H) – brochure, Met trein en boot naar Engeland
1989-05-28
1989-09
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1990-05-27
1991-09-29
(I) - brochure, Internationale treinen naar Denemarken
1989-05
1989-09
90. NS, dienstvoorschrift, Aanhangsel van Bijlage A, VRB, Lettercodeering-stations
1945-05-13, aanwezig is een fotocopie (6 bladen A4), met wijzigingsblad (onbekende
e
datum [fotocopie, 1 blad A5]; 3 wbl van 1948-06-15 [fotocopie, herdruk
van maart 1952, bevat wijzigingen voorzover nog van kracht bij verschijning
e
van het 11 wijzigingsblad])
ARCHIEFDOOS – 16:
91. Stoom Stichting Nederland SSN
-A: folder
ongedateerd, ±2003
ongedateerd, ±2011
ongedateerd, ±2013
-B: strooibiljet stoomritten
2004 Nationale Treindag 20 mei 2004/Dahlhausen Expres 12 juni 2004
2009 SSN TreiNS Express 16 mei 2009 (evenement TreiNS te Alkmaar)
2013 Terug naar het verleden( SGB stoomfestival 11 mei)
2014 Eifelland Express
-C: algemene brochure Wereldhavendagen met o.a. rit(ten) met SSN
2006
2007
2013
92. NS, brochure, Vergaderen vlakbij een Intercity-station, overzicht locaties, mogelijkheid
reductiebon treinreis, etc.
1977-09
1978-09
1981-10
1984-01
93. NS,

(A) - vouwblad, 60+/65+ kaarten
1971-06
1974-06
1980-05
1981-10-01
1982-10-01
1983-04-01
1985-04-01
1986-04-01
1987-04
(B) -vouwblad Raileurop S(enior) kortingkaart als “bijkaart”voor 60+/65+ kaarten
1983-05-01
1984
1985
1988
1989
(C) - vouwblad voorwaarden Raileurop S(enior) kortingkaart
1983
1984
1985-04-01
1987
1989
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1992
(D) - brochure, Seniorenkaart
1988-04-01
1989-04-01
1991-01-01
1993-01-01
1994-01-01
(E) - bonnenboekje
1985
1989
(F) - brief 1993
(G) - strooibiljet cadeaubonactie 60+-kaart, 1989
(H) – strooiiblijet n.a.v. rechterlijke uitspraak 1984 over korting op enkele reizen
94. NS, dienstvoorschrift, brochure, Prijzen voor overgang naar hogere klasse voor pls naar belangrijke buitenlandse
stations over Roosendaal en over Emmerich / Toeslagprijzen voor TEE-treinen, uitgave 1958-07-01,
tevens aanwezig is wbl 1 (ingaande 1959-04-01)
-dienstvoorschrift, C8203/22, Toeslagprijzen voor TEE/IC-treinen, Prijzen
naar/van de grenspunten, Overgangsprijzen
1969-06-01 (zonder C8203 maar wel met 22)
1981-10-01 (met wbl 4)
aanwezig is wbl 1 (1984-11-01, ingaande 1985-01-01)
95. NS, dienstvoorschrift, boek, 8605, Lijst van Baanvakken en Prijzen voor
Reisbureaucoupons, meertalig (Nederlands, Frans, Engels, Duits)
1952-03-01, met ingeplakte en handschriftwijzigingen per 1952-07-01
1953-06-01
96. HSM, dienstvoorschrift,
-Modellen van plaatsbewijzen, 1911 (enkele handmatige aanpassingen,
losse bijlage brief van 25 maart 1913 re wijzigingen)(ex-collectie Steinkamp)
-brochure, zonder titel bevat ingeplakte gedrukte modellen van in hoofdzaak HSM-vervoerbewijzen,
zonder jaar (1911?). Dit is mogelijk een “beperkte uitgave” van het “echte”, dikke modellenboek,
bestemd voor gebruik door trein- en controlepersoneel.
97. NS, dienstvoorschrift, brochure, Voorschriften betreffende het vervoer van reizigers en
bagage, Aanhangsel G, Verkeersbevoegdheid der stations en halten (VRB AANH.G),
mei 1955
98. Stichting OV-fiets
-folder, Pak de OV-fiets! (abonnement voor huurfietsen)
ongedateerd, 2004
2005-06
2011-01-01
-brochure, Stap over op de OV-fiets
2013-01 (drukcode DX 18908/01.13)
2014-01 (drukcode DX 18908/01.14)
-bon, actie neem abonnement en krijg 2 richten gratis
2014 (tot 01 juli 2014)
99. NS, folder, “Treinkaartje zonder datum niet gebruikt?”
-ongedateerd (08-2004?)(drukcode DX 90007)
100. NS, dienstvoorschrift, boek,
-A: Reglement op het vrij vervoer van personen en bagage (RVV)
1937 (ingevoerd per dienstorder 3201 d.d. 1936-11-25)
1942 (ingevoerd bij dienstorder 572 d.d. 9 september 1942)
-B: Reglement op het vervoer tegen bijzondere vrachtprijs (BVP)
1937 (ingevoerd per dienstorder 3201 d.d. 1936-11-25; bijgewerkt t/m wbl 1
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d.d. 1937-03-02)
1942 (ingevoerd bij dienstorder 572 d.d. 9 september 1942)
-C: Reglement op het vrij vervoer en vervoer tegen bijzondere vrachtprijs van
personen en bagage (RVBV)
1952 (ingevoerd per dienstorder 1418 d.d. 1952-06-24)
(C 2403) Voorschriften vervoersfaciliteiten (VVF)
1959 (bijgewerkt t/m wbl 1 d.d. 1960-07)
1968
1980
-D: losbladige aanschrijving d.d. 1978-12-15 inzake wijzigingen in
vrijvervoerbewijzen per 1979-01-01
ARCHIEFDOOS – 17:
101. NS, dienstvoorschrift
aanschrijving inzake 3- en 5-daagse abonnementskaarten voor niet-ingezetenen van
Nederland, met afbeeldingen van modellenvan plaatsbewijzen
-1949-04-09 meertalig, aan buitenlandse reisbureaux
-1949-04-29 aan stations, enz.
-1950-03-28 idem
102. (NS), brochure, ICE dienstregeling/tariefinformatie
t/m 2004-11-12
103. DB (NS), brochure, CityNightLine dienstregeling/tariefinformatie
2010-12-12 (t/m 2011-12-10)
2004-06-13 (t/m 2004-12-11)
2013-12-15 (t/m 2014-12-13)
104. NS, brochure, Internationaal reizen per trein, dienstregeling/tariefinformatie,
tariefvoorwaarden
2004-12-12 (t/m 2005-12-10)
brochure, Reizen per internationale trein, dienstregeling/tariefinformatie,
tariefvoorwaarden
2004-12-12 (t/m 2005-12-10)
2005-12-11 (t/m 2006-12-09)
2006-12-10 (t/m 2007-12-08)
105. NS Business Services, brochure, Uw bedrijf en de trein, informatie over
collectieve contracten, enz.
2003-06 (?)(drukcode DX18-304/06-03)
-brochure, Regel uw OV-abonnement via uw werkgever, 1998-01-01
106. NS, Railrunner,
-incomplete serie ansichtkaarten met coupons voor attenties voor
leden van de railrunnerclub, 08-1989 t/m 07-1991
-incomplete serie Rappy-kaartjes met spelletjes, enz.
-folder
1987-07-01 (A: standaardfolder; B: met info Railrunnerpaspoort)
107. artikelen, enz. uit het tijdschrift Rail Magazine:
Hendrik Bouwknegt, “Adieu avondretour”, in № 180 (december 2000),
pp.29-31 (aanwezig is fotokopie, 3 bladen A4)
108. SWZ, Stoomgroep West Zuiderpark, dienstregeling/tariefinformatie
2005
2009
2012
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109. NS, dossier Plaatskaartendrukkerij:
A - Artikelen uit Spoor- en Tramwegen:
-C.G.K.F.Daudey, “Het Magazijn en de Drukkerij van Plaatsbewijzen NS”,
1942, № 14 (04 juli 1942), pp.265-268, (deel 1, vier bladen fotokopie A3),
-1942, № 15 (18 juli 1942), pp.294-298, (deel 2, 3 bladen origineel, 2 bladen
fotocopie A3)
B - aanschrijvingen, c.a.:
Adm.Afd. 11/78593, d.d. 25 januari 1939, Aanvragen en verstrekken
van plaatsbewijzen (3 bladen folioformaat, vermoedelijk niet compleet)
C - formulieren, c.a.:
model AA100, Verzendadvies van Plaatskaarten (ingevuld voor Hengelo
serie 4, 17 mei 1944)(1 blad A5)
D – artikel,
- Nieuw Spoor (??, 195?, blz.3-5), Plaatskaartendrukkerij (3 bladen A4, fotokopie)
- idem, 1955-02, Een dag drukwerk (2 A4)
- idem, 1958-10-17, Spoorkaartje (1 blad A4, fotokopie)
- De Koppeling, 1982-12-03, Plaatskaartendrukpers wordt museumstuk (1 blad A3 fotokopie)
110. NS, brochure (A, C), vouwblad (B,D,E,F), (bevat ook informatie inzake vergoeding
bij vertraging, omruil/inlevering vvb)
A - Conditions for International train travel from the Netherlands to:
Belgium/Luxembourg, France, Germany and Great Britain
2006-01
2006-06
B - België en Luxemburg
2006-06
C - Frankrijk en overige Europa via Frankrijk
2006-06
2007-01
D - Duitsland, Frankrijk en overig Europa via Frankrijk
2006-06
E - Groot-Brittannië
2006-06
F - Duitsland en overig Europa via Duitsland
2005-06
111. documentatie inzake de OV-Chipkaart, uitgebracht door de landelijke OV-chipkaart
organisatie Trans Link Systems TLS, en/of door NS dan wel andere vervoerbedrijven
-A: praktijkproeven met de OV-chipkaart
a: NS, OV-Chipkaart in de regio Rotterdam:
-folder, ongedateerd (2004-06?), drukcode DX90-110/0604
-folder, 2006-08-01, NS RailEasy, chipkaartabonnementen proef Hoekse Lijn
(drukcode DX18-125 08-06)
-strooibiljet, 2008-08-15, stopzetting proef Hoekse Lijn
b: BBA/Provincie Gelderland, test-chipkaart, (ongedateerd, 2004)
-B: TLS, folder, landelijke folder
2007-01
-C: TLS, brochure, Wat U moet weten over de OV-chipkaart
2008-07
-D: NS, brochure,
-OV-chipkaart kopen en laden met saldo
2008-12 (drukcode DX 18141)
2009-08 (drukcode DX 18141)
-(NS), folder, Automatisch opladen en de OV-chipkaart
2010-07 (drukcode DX 18-119 07.10), met aanvraagformulier code 02 10_v 020
-E: NS, brochure,
-Reizen en betalen met de anonieme OV-chipkaart. Reizen op
saldo bij NS
2009-09 (drukcode DX 18144)
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-Reizen en betalen met een persoonlijke of anonieme
OV-chipkaart. Reizen op saldo bij NS
2009-12 (drukcode DX 18144/12.09)
-Reizen en betalen met de OV-chipkaart. Reizen op saldo bij NS
2010-04 (drukcode DX 18.144/04.10)
2010-09 (drukcode DX 18.144/09.10)
2011-04 (drukcode DX 18.144/04.11)
-De OV-chipkaart. Reizen met de OV-chipkaart bij NS
2012-11 (drukcode DX 18.144/11.12)
2014-01 (drukcode DX 18.144/01.14)
2014-05 (drukcode DX 18.144/05.14)
2015-05 (drukcode DX 18.144/05/15)
-vouwfolder, Reis met uw OV-chipkaart ook bij NS
2012-11 (drukcode DX 18-970/11.12)
-vouwblad, Reizen met de OV-chipkaart, meest gestelde vragen, 2014-10 (drukcode DX 18 723.10.14)
-F: NS, folder, Zo reist u met de anonieme OV-chipkaart bij NS
2009-09 (drukcode DX 18145)
NS, folder, Reizen op saldo bij NS in 6 stappen
2010-02-15 (drukcode DX 18145/02.10)
2010-09-01 (drukcode DX 18.145/09.10)
2011-03-01 (drukcode DX 18.145/03.11)
-G: NS, folder, Activeren reizen op saldo op de anonieme OV-chipkaart
bij de NS-kaartautomaat
2009-12 (drukcode DX 18146/12.09)
2010-04 (drukcode DX 18.146/04.10)
-H: NS, huis-aan-huis blad OV-chipkaart Nieuws
2010-02
-I: geen uitgever vermeld, brochure, Reizen met de OV-chipkaart. Alles
over de OV-chipkaart
2010-01
2010-05
-J: geen uitgever vermeld, brochure, Reizen met de Studenten OV-chipkaart
2009-11
-K: tbv studenten:
geen uitgever vermeld, strooibiljetten,
-Studenten opgelet!, (fotokopie), 2010-01 (?)
-Hé student, laat je niet buitensluiten!, 2010-02 (?)
-NS, strooibiljet, Hopelijk ben je dit morgen weer vergeten…
2010-08, voorwaarden reizen op saldo van die datum/per 2012-01-01 inchecken
-NS, folder, Studenten Ov-chipkaart. Reizen op saldo nu ook voor
studenten,
2011-01-10 (drukcode DX 18-906/01.11)
2011-01-10 (drukcode DX 18-906/03.11)
-L: TLS, aanvraagpakket persoonlijke OV-chipkaart
drukcode aanvraagformulier 2009-12
geen drukcode, mogelijk 2010-09
geen drukcode, mogelijk 2011-11
07-2015 (drukcode OCVP 1050 – juli 2015; aanvraagformulier 06-15_V003)
-M: NS, strooibiljetten
-Renee is om, zonder datum (oktober 2010)
-From 2 July 2018, a service fee will be charged when you top up the balance on
your OV-chipkaat at the NS desk
-N: TLS, Algemene Voorwaarden OV-chipkaart
versie 2005-07-15
-O: NS, vouwblad voor abonnementhouders
Met uw Jaarabonnement op een OV-chipkaart…
2009-04 (drukcode DX 18-161 04.09)
-P: Connexxion, (zie ook item 115 Valleilijn)
-vouwblad, Reizen met de OV-chipkaart is heel makkelijk,
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2005-06 (drukcode OCR 06.05 A1)
-folder regio Utrecht, De persoonlijke OV-chipkaart tijdelijk in prijs verlaagd!
ongedateerd (08-2011)
-folder regio Utrecht, Vanaf 3 november 2011 verdwijnt de strippenkaart!
ongedateerd (09-2011)
-Maxx magazine, editie 11, september 2011,
bevat advertenties inzake vervallen Strippenkaart/invoering OV-chipkaart
-vouwblad, Alles over abonnementen op de OV-chipkaart
ongedateerd (12-2011)
-strooibiljet re afschaffing NS stad-/streeksupplementen (2012-06)
-strooibiljet, Ik zit nooit zonder (automatisch opwaarderen, zonder datum)
-Q: Arriva (zie ook inv.nr.116)
A-brochure, Reizen met de OV-chipkaart, 2011-01
B-vouwblad, Het gemak van de OV-chipkaart in 5 stappen, 2011-01
idem, Reisen mit der OV-Chipkarte in 5 Schritten, 2011-04
C-strooibiljet, OV-chipkaart vanaf nú in de treinen van Arriva,
ongedateerd, februari 2011
D-Goede Reis! Magazine, editie 2011-01 (winter 2011), bevat
artikel over OV-chipkaart bij Arriva
E-strooibiljet, -40% in de trein in juli en augustus, ongedateerd (2012)
F-strooibiljet, tarieven Vechtdallijnen 2013
G-strooibiljet, Mogen wij u vragen of u wel altijd uitcheckt? (Merwede-Lingelijn)
z.j. (2013)
H-strooibiljet, Altijd een passend abonnement!
z.j. (2012-12-09)
I- strooibiljet, Mogen wij er even tussendoor fietsen?, fietsproduct Arriva- Fietsdagmee
voor treindiensten Noordelijke lijnen voor de OV-chipkaart, ongedateerd (2013?)
-R: Ervaar het Openbaar Vervoer (regio Oost-Nederland)
-OV-chipkaart Bonus Box, ongedateerd (december 2010?)
-folder, Dag strippenkaart (strippenkaartuitzwaaiweken, ongedateerd, mei 2011[?])
-S: NS, De Kaartlezer, maandelijkse nieuwsbrief OV-chipkaart en poortjes
aanwezig zijn de volgende nummers:
5-6, 10-12, 15-17, 19 (2005-11 / 2007-03)
-T: www.wikipedia.nl, print (40 bladen A4) van het lemma OV-chipkaart,
met afbeeldingen, versie d.d. 2011-07-15
-U: NS Hispeed, folder, Reizen met OV-chipkaart bij NS Hispeed
2011-08 (?)(drukcode HS1613/07.11)
2012-09 (?)(drukcode HS1613/09.12)
-V: NS, brief aan houder voordeelurenabonnement inzake reizen op saldo, 2011-08-12
-W: Albert Heijn, folder instructie bediening oplaadapparaat (zonder datum, december 2011?)
-X: Breng, brochure met o.a. chipkaartinfo
-Y: infokaartje telefoonnummers vervoerbedrijven in geval van chipkaartproblemen
e
-Z: 7 Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart van de staatsecretaris van
e
Infrastructuur en Milieu aan de 2 Kamer, 2012-12-05
-AA: TLS, brochure, Travelling with the OV-chipkaart
2010-07 (geen drukcode)(druk & uitgave NS??)
-AB: NS uitgaven rond de invoering van de OV-chipkaart voor alle reizen per 2014-07-09
brochure, Ervaar het gemak van de OV-chipkaart (ongedateerd, 2014), drukcode DX 18-715
kartonnen kaartje als bijlage van stuk chocolade uitgedeeld aan reizigers
brochure idem, 2014-06 (drukcode DX18-715/06.14)
-AC: NS / Stichting Ieder(in), strooibiljet uitleg chipkaart door Steffie, 2014-07 (DX19-721/07.14)
-AD: geen uitgever vermeld, Alles over het verlopen van uw OV-chipkaart, 2011-03
-AE, NS, persoonlijke brief i/z nieuwe service NS Extra, betreffende vergeten uit te checken,
ongedateerd (09-2016)
-AF, NS, strooibiljet over komende sluiting toegangspoortjes:
station Eindhoven, ongedateerd (voorjaar 2017)
-AG, zonder uitgever, folder, Altijd korting op bus/tram/metro (landelijke stad/streek kortingabonnement)
-AH, NS, DVD (speelduur 4 minuten), Gemakkelijk en veilig reizen met NS. OV-chipkaart en poortjes, 2004
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ARCHIEFDOOS – 18:
112. Randstadrail, folders en verdere documentatie
-A- NS, strooibiljet NS-tarief & Randstadrail, 2006
-B- Randstadrail, infokrant RandstadMail
05-2006 (bevat tariefinformatie vervangend vervoer en NS)
-C- brochure, Randstadrail. Tarieven en huisregels, bevat traief 2007
113. Valys, bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking
brochure Op stap met Valys, juli 2006 (met aanvraagformulier Valys-pas)
114. NS, HTM, Westnederland
A - brochure, De Zoetermeerlijn, 1977-04-28, tariefinstructie- en modellenboek,
dienstvoorschrift, voor de per 22 mei 1977 te openen eerste stukken van de
Zoetermeerlijn. Afbeeldingen in kleur van vervoerbewijzen
B - publieksbrochure, dienstregelingen en tarieven,
1977-05-22
1986-04-01
1999-05-30
-publieksfolder, Wat kost reizen met de Sprinter?, ongedateerd (1978)
C - HTM-gids 1977/78, plattegrond met ook de Zoetermeerlijn er op
D - dienstvoorschrift C 8204/NS/Wn/HTM, Tarief voor het vervoer van
reizigers in het Regio(tarief)gebied Zoetermeer – Den Haag (losbladig),
- compleet dv, 1977-05-22, met ingevoegd blad 1977-10
(codering op plaatsbewijzen)
-wbl 1, 1977-10-01 (2 bladen A4)
-wbl 2, 1978-05-26 (1 blad A4)
-wbl 5, 1983-09-01 (2 bladen A4)
E - dienstvoorschrift C8501-II/T-39 (VRB deel II UBV, zie supra inv.nr.59)
- aanschrijving, 1987-08 inzake railrunnerrittenkaarten (1 blad)
F – tariefkaart Zoetermeerlijn voor reizigers, 1980-12-01
G - brochure
Zoetermeer pakt de sprinter, met ingehechte tariefkaart, 1980-12
Zoetermeer pakt de sprinter, met tarief 1986-04
H - strooibiljet, afschaffing kaartautomaten 1988-10-01
115. Valleilijn Amersfoort - Barneveld - Ede-Wageningen
(0) - NS, strooibiljet overname exploitatie door Connexxion, 2006-12-10
-Provincie Gelderland, huis-aan-huis bezorgde brochure open dag 2006-12-16
-Provincie Gelderland/Connexxion:
(A) - brochure, ReisWijzer, dienstregeling/tariefinformatie (o.a. Valleikaartje)
2007-12-09
(B) - tijdschrift, Lijn 01 (bevat o.a. tariefinformatie)
2007-11 (editie 06)
(C) - tijdschrift, Nieuws van de Valleilijn
2011-05/06, editie 2
(D) – diversen:
-VVV, Eemlijn, Waterlijn, Connexxion, folder, Omgeving verkennen?, 2009-07
-Connexxion, strooibiljet, nieuwe rechten en plichten treinreizigers per 3 december 2009
-Vanaf 11 december 2011 is de OV-chipkaart ook geldig op de Valleilijn!
-NS/Valleilijn, folder, Makkelijker overstappen? Betreffende proef vanaf maart 2017 met
éénmalig inchecken bij gecombineerde reizen met NS/Valleilijn, ongedateerd (03-2017?)
116. Arriva (zie ook inv.nr.111)
(A) NS-strooibiljet overname exploitatie spoorlijn Dordrecht- Geldermalsen
door Arriva per 2006-12-10
(B) brochure, Reizigershandvest Arriva Trein, betreft lijnen Noord-Nederland
(ongedateerd, 2006?)
(C) brochure, Uw kaartje voor de treinen van Arriva,
-lijnen Noord-Nederland
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ongedateerd, december 2006?
-lijnen Noord-Nederland/Dordrecht-Geldermalsen
2009-01
brochure, Een goede reis/kaartsoorten en tarieven
2011-01-01 (ongedateerd, bevat tarieven per die datum)
2012-01-01
2013-01-01
(D) brochure, Een goede reis/handige reisinformatie
2008-12-14 (ongedateerd, bevat referentie naar Qbuzz, gestart per die datum)
2011
2012
(E) brochure, Reizigershandvest
ongedateerd, bevat referentie naar Spurt-treinen per 2006
(F) brochure, Niet tevreden? Laat het ons weten!
2006, ongedateerd, bevat referentie naar Spurt-treinen per 2006
(G) vouwblad, Huisregels
2008, ongedateerd, bevat referentie naar Merwede -Lingelijn per medio 2008
(H) aanvraagkaart Arriva Kortingkaart
ongedateerd (2008?)
ongedateerd (2009?)
(I) strooibiljet, Kids 4nix, ongedateerd, januari 2011(?)
(J) Goede Reis! Magazine, editie 2012-01 (maart 2012), bevat artikel over geldigheid
NS-voordeelurenkaarten nieuwe stijl bij Arriva
(K) folder, afschaffing Sterabonnement voor treinreizen, 2012-01-01
(L) strooibiljet, Koop nu een aantrekkelijk kwartaalabonnement, ongedateerd (2014)(scholieren)
(M) folder, Arriva Vrij Reizen (voor 65+-ers), ongedateerd (2014?)
(N) strooibiljet, Zomervoordeel (40% korting op treinreizen Fryslân/Groningen), 2015
117. André de Rijck, ‘Plaatskaarten van de Nederlandse Spoorwegen na de Bevrijding’, in
e
Terugblik, maandblad van de documentatiegroep ’40-’45, 44 jaargang nr.9 (456),
november 2006, blz.232-233. Aanwezig is een fotocopie, drie bladen 21x28cm.
118. NS,

(A) Weekkaarten, kosteloos vouwblad/strooibiljet voor het publiek met een overzicht
van treinnummers/trajecten waarin deze wel/niet geldig zijn in de dienstregeling per:
1936-10-04 (uitgave № 2 [1936])
1937-05-22 (uitgave № 1 [1937])
1937-10-03 (uitgave № 2 [1937])
1938-10-02 (uitgave № 2 [1938])
1939-10-15 (uitgave № 2 [1939])
(B) Weekkaarten, lijst van kleuren en weekcijfers, kartonnen kaart, dienstvoorschrift:
1937 (drukdatum 11-1936)
1938 (drukdatum 10-1937)
(C) Lijst van treinen die voor houders van weekkaarten toegankelijk gesteld zijn
1941-10-01
(D) folder, Weekkaarten dienstregeling van 31 mei 1959 tot en met 3 oktober 1959
(algemene info, toegelaten treinen, geen tarieven)

119. UIC uitgaven t.b.v. informatie-uitwisseling tussen leden van de UIC, zogeheten “Fiches”
-fiche 920-9 O, Codification numérique unifiée des itinéraires internationaux
voyageurs, 1974-01-01
120. NS, dienstvoorschrift, losbladig, C8504, VVR - Verkoop-Vademecum Reizigersvervoer
aanwezig zijn:
-Klapper met sectie promotionele kaartsoorten (gedeeltelijk), april 1989; sectie
bedrijvencontractkaarten/gezinstoerkaart, maart 1983
-losse aanschrijving in vorm van wbl inzake vvb rond jubileumtentoonstelling, 1989-04 (2 pp)
-Klapper met sectie dagtoerisme maart 1989; sectie diversen juni 1987
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ARCHIEFDOOS – 19-A:
121. Openbaar Vervoer Museum, Doetinchem
strooibiljet
2007: A - adresgegevens, enz., B - donateurswerving
122. Rijssens Leemspoor, folder
-z.j. (2008?), algemene informatie
123. Industrieel Smalspoor Museum (ISM), Dommerskanaal/Erica
-strooibiljet ledenwerving (z.d.)
-folder Jaknikken en Turftrappen, excursie VVV Emmen naar o.a. turftrein (z.d.)
-folder dienstregeling/tariefinformatie
2007
124. Stichting Stoomtrein Fryslân
-folder, dienstregeling weekend 2008-05-24/25
(125. NS, P&E Bulletin, V&R Bulletin, S&V Bulletin, Passage en Expeditie: zie archiefdoos 19-B)
126. NS, Ep rayon Leeuwarden, dienstvoorschrift, Instructie Mini A.E.G. apparaat,
ongedateerd, gestencild, 2 bladen A4
127. NS, documentatie over het Loket Balies Systeem (betreft de invoering van de
e
Nixdorf-Targon/31 model 5 loketapparatuur als 2 generatie computers voor
de afgifte van vervoerbewijzen en reizigersinformatie als opvolging van de TA-1069):
-LBS Bulletin, № 1 (juni 1990) en № 2 (december 1990)
-2 A4 bladen met foto(‘s)
128. knipsels dagbladen, enz. inzake tarieven, vervoerbewijzen, verzamelingen:
-Nieuwsblad van het Noorden, 1973-10-25, ‘Er zijn wat kaartjes vandaag de dag”
-NRC Handelsblad, 1974-01-04, advertentie NS, “Hoe goed kent u de trein?”
-De Koppeling, 2001-11-16, interview met Willem Boorsma
-NRC Handelsblad, 2014-07-08, artikel rond afschaffing papieren spoorkaartje
129. documentatie over de Triumph-Adler TA-1069 loketapparatuur
-aanschrijving, 1978-11-16, Proef met elektronische plaatskaarten verkoopapparatuur (EPV) te
Amsterdam en Rotterdam (Mr 12/C8501/I nr.20), bevat afbeeldingen vvb
-DB-Kundenbrief, 1978, № 9, blz.131, afb.van DB-apparatuur en vvb
-NS, Stuurgroep EPV, Voortgangsrapportering, 1980-09
-NS, brochure, Electronische Plaatskaartenverkoop TA-1069, 1981-05
130. NS, statistische gegevens verkoop van vervoerbewijzen
A: afgifte via loket/automaat, per type, 1967-1975 (handschrift, auteur B.H.Steinkamp, 1 blad folio)
B: afgifte per automaat, per type, 1980-1981, blz. D-5 – D-8 van een
interne NS-publicatie van de afdeling Mr 2 (Marketing en Verkoop)
(gestencild, 6 bladen A4)( bevat tevens gegevens verkoop Zomertoerkaarten
voor houders van Gezinskaarten)
C: uitdraai e-mail brief 2010-02-12 aan B.H.Steinkamp met percentages verkoop voor
de diverse dagdelen in de week
D: Overzicht aantal in- en uitstappers per station (2013-2015), 10 pagina’s A4, betreft alleen
NS-stations/-reizigers (print van informatie aangetroffen op de website www.treinreiziger.nl
op 2016-09-16)
Overzicht groei aantal in- en uitstappers 2015>2016, alleen NS-stations, 8 bladen A4,
print van artikel en tabel aangetroffen op website http://nieuws.ns.nl/ op
2017-07-07
ARCHIEFDOOS 19-B:
125. NS, mededelingen en instructies voor loket- en treinpersoneel (aanwezig zijn losse nummers, losse
Inventaris documentatie behorende bij de collectie spoorwegvervoerbewijzen, versie 2019-04-11

pagina 45

bladzijden en fragmenten uit nummers, géén complete jaargangen):
gestencilde uitgaven:
P&E Bulletin (Passage & Expeditie),
e
e
1 jg [1971], № ** – 8 jg [1978], № 20;
-V&R Bulletin (Verkoop & Reizigersinformatie),
e
8 jg [1978], № 21 – (geen jg nummer)[1989], № 33;
-S&V Bulletin (Service & Verkoop),
[1990], № 32 – [1991], № 44 + extra-editie tarieven per 01-01-1992
-diverse losse, niet dateerbare knipsels.
gedrukte uitgave:
Passage en Expeditie, maandblad
Jg 1 № 1 (februari 1971) – jg 3 №6 (juni/juli 1973)
ARCHIEFDOOS – 20:
24 (deel 1). KNVTO; Vervoerbewijzen Nederland BV: informatiemateriaal Nationaal Tarief
(Strippenkaarten en Sterabonnementen)
-“permanente” en overige documentatie, niet aan een tariefperiode gebonden:
-brieven Ministerie Verkeer & Waterstaat aan Rijkshoofdinspecteurs van het Verkeer,
inzake aankondiging Strippenkaart, 1980-04-17 en 1980-02-05
-landelijke instructiebrochure invoering Strippenkaart, overgangsproblemen Den Haag/Utrecht en
aanvullende bepalingen Amsterdam (misschien een GVB brochure?), 1980.
-zonekaart Nederland
1980-09
1981-10
1984-06
1987-06
-Algemene Vervoervoorwaarden Openbaar Stads- en Streekvervoer, brochure,
1991
per 1996-10-08
-Grote Steden, zone-indeling grote steden
-regio Zwolle-Kampen, met Strippenkaart in trein (ook losse folder zonder datum)
-De kaart van Noord-Oost-Nederland in zones verdeeld, 1982-10-01
-Nieuwe zones in zicht, Veonn/Gado Reisnet, nieuwe zone-indeling provincies Groningen en Fryslân
per 1998-09-01
-2000-09(?) strooibiljet tweetalig Engels/Duits, werking van het strippenkaartsysteem
(uitgave Connexxion, ongedateerd)
-1980-05 set van 6 vouwbladen uitleg Strippenkaartsysteem in het Italiaans, Turks, Spaans,
Arabisch, Portugees, Joegoslavisch
-strooibiljet in briefstijl in het Engels, Duits en Frans over het Nationaal Tarief (blz.1 slaat op 1980,
tarief op blz.2 is van oktober 1982)
-strooibiljet, NZH, Tariefmaatregelen per 1 oktober 1980 (met zonekaart op verso)
-Jaarverslag 1998, Vervoerbewijzen Nederland (o.a. tekst over komende OV-chipkaart)
-KNVTO, Vanaf 8 mei kan iedereen in Nederland overal instappen met één nieuwe kaart, personeelsbrochure
-envelop met diverse krantpublicaties over invoering van het Nationaal Tarief
-ESO, personeelsinstructie Nationale Strippenkaart
-ongedateerde stickers i/z Strippenkaart -magneetkaartdocumentatie:
-Machineleesbare Vervoerbewijzen, rapport Min.van Verkeer en Waterstaat, 1983 inzake
magneetkaart, eisen aan nieuw systeem, enz.
-De Magneetkaart Krant, № 1 (zonder datum)
-brochure van Siemens, Magneetkaart
-documentatie streepjescodekaart ipv Strippenkaart
twee krantenberichten van 13 november 1991
-Nationale vierrittenkaart:
strooibiljet, ongedateerd (tarief van 1970-05)
strooibiljet, ongedateerd (tarief van 1973-09)
-informatiemap KNVTO met diverse publieksfolders en uitgebreide instructiebrochure voor personeel
vervoerbedrijven
1980-05
1981
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-folders en brochures Nationaal Tarief (per tariefperiode in aparte map)
1980-05-A interne KNVTO-brochure inzake invoering Strippenkaart
1980-05-B publieksfolder in Strippenkaartmodel
1980 folder Voordelig reizen met de Nationale Strippenkaart
1980-10 informatiemap KNVTO met diverse publieksfolders en
uitgebreide instructiebrochure voor personeel vervoerbedrijven
1980-10-A publieksfolder Strippenkaarten
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (Arnhem/Nijmegen-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (BBA-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (CN-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (DVM-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (GVB Amsterdam-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (GVU-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (NZH-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (RET-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (TET/OAD-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (WN-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (Zwolle-editie)
1980-10-B publieksfolder Strippenkaarten (editie ZO, Zuidooster)
1980-10-C publieksfolder Sterabonnementen (editie 3, DVM)
1980-10-C publieksfolder Sterabonnementen (editie 5)
1980-10-D publieksfolder Sterabonnementen (editie ZO7, CN)
1980-10-D publieksfolder Sterabonnementen (editie 9, WN[?])
1980-10-D publieksfolder Sterabonnementen (editie 10,BBA-west[?])
1980-10-D publieksfolder Sterabonnementen (editie 12)
1980-10-E publieksfolder Sterabonnementen (editie 15, NZH)
1980-10-D publieksfolder Sterabonnementen (editie 18, Midden-Nederland)
1980-10-D publieksfolder Sterabonnementen (editie 19, regio Arnhem/Nijmegen)
1980-10-F vouwblad Strippenkaarten, Italiaanse tekst
1980-10-F vouwblad Strippenkaarten, Turkse tekst
1980-10-G vouwblad RET
1980-10-H diverse brochures GVB Amsterdam
1980-10- envelop met diverse krantenadvertenties, c.a.
1981-05 vouwblad modellen en tarieven tbv het personeel
1981-09 folder, Voor de goede gang van zaken
1981-10-A publieksfolder Strippenkaarten
1981-10-B publieksfolder Sterabonnementen
1981-10-C vouwblad modellen en tarieven tbv het personeel
1981-10-D infomap met folder en zonekaart tgv 1 jaar Nationaal Tarief
1982 scheurbiljetje geldigheidsduur Strippenkaarten na tariefswijziging
1982-04 scheurbiljet Strippenkaarten/Sterabonnementen
1982-04 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1982-04 personeelsfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1982-10 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1982-10 scheurbiljet Strippenkaarten/Sterabonnementen
1982-10 personeelsfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1983-04 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1983-04 personeelsfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1983-04 strooibiljet HTM
1984-04 personeelsfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1985-03-29 Staatscourant, Nr.63, pp.7-13, Besluit van 27 maart 1985, Wijziging
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regeling vaststelling tarieven en modellen vervoerbewijzen per 01 april 1985,
bevat tekst en afbeeldingen van vvb van het Nationaal Tarief alsmede de
Buurtbus.
1985-04 strooibiljet Sterabonnementen
1985-04 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1985-04 personeelsfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1986-04 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1987-04 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1987-04 personeelsfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1987-06 publieksfolder Zomerzwerfkaart, VAD-editie (+ ongedateerde CN editie, + dito strooibiljet)1988-03-31
Staatscourant, Nr.64, pp.12, Besluit van 30 maart 1988, Wijziging
regeling vaststelling tarieven en modellen vervoerbewijzen per 01 april 1988,
bevat tekst en afbeeldingen van abonnementen van het Nationaal
(aanwezig is een fotokopie formaat A3)
1988-04 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1988-04 personeelsfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1989-01 personeelsfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1989-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
ARCHIEFDOOS – 21:
24 (deel 2). KNVTO; Vervoerbewijzen Nederland BV: informatiemateriaal Nationaal Tarief
(Strippenkaarten en Sterabonnementen)
-folders en brochures Nationaal Tarief (per tariefperiode in aparte map)
1990-03-30 Staatscourant, Nr.64, pp.13-20, Besluit van 28 maart 1990, Wijziging
regeling vaststelling tarieven en modellen vervoerbewijzen per 01april 1990,
bevat tekst en afbeeldingen van vvb van het Nationaal Tarief alsmede de
Buurtbus.
1990-04 personeelsfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1990-04 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1990-04 folder, GVU, Gewijzigde tarieven stads- en streekvervoer
1990-12-28 Staatscourant, Nr.252, pp.5-28, Besluit van 21 december 1990, Wijziging
regeling vaststelling tarieven en modellen vervoerbewijzen per 01januari 1991,
bevat tekst en afbeeldingen van vvb van het Nationaal Tarief alsmede de
Buurtbus.
1991-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1991
publieksfolder Vervoervoorwaarden Stads- en Streekvervoer
1991-09 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1991-09 wijzigingsblad publieksfolder
1991-09 wijzigingsblad personeelsbrochure
1992-01-A tarief-/modellenoverzicht uit Staatscourant 20-12-1991, pp.36-38
1992-01-B personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
1992-01-C publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1992-09-A tarief wagenverkoop in Strippenkaartmodel
1992-09-B publieksfolder beperkte geldigheidsduur van Strippenkaarten
1992-11-12 Staatscourant, Nr.220, knipsel, Besluit van 9 november 1992, Wijziging
regeling vaststelling tarieven en modellen vervoerbewijzen per 01januari 1993,
bevat tarieven vvb van het Nationaal Tarief alsmede de Buurtbus.
1993-01-A tarief-/modellenoverzicht uit Staatscourant 28-12-1992, pp.21-24
1993-01-B publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
Inventaris documentatie behorende bij de collectie spoorwegvervoerbewijzen, versie 2019-04-11

pagina 48

1993-01-C personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
1993-06 vouwblad zomerzwerfkaart (exemplaren van VAD en ZWN)
1993-12-27 Staatscourant, Nr.249, pp.23-26 + knipsel, Besluit van 22 december 1993, Wijziging
regeling vaststelling tarieven en modellen vervoerbewijzen per 01januari 1994,
bevat tekst en afbeeldingen van vvb van het Nationaal Tarief alsmede de
Buurtbus.
1994-01 personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
1994-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1994-12-30 Staatscourant, Nr.252, pp.53-56, Besluit van 15 december 1994 Wijziging
regeling vaststelling tarieven en modellen vervoerbewijzen per 01januari 1995,
bevat tekst en afbeeldingen van vvb van het Nationaal Tarief alsmede de
Buurtbus.
1995-01-A publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
1995-01-B personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
1995-06 vouwblad zomerzwerfkaart (inclusief enquête)
1996-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
e
e
(OV-Info) (aanwezig: 1 en 2 druk)
1996-01 personeelsbrochure Strippenkaarten/Sterabonnementen/12-reizenkaarten
1996-01 tarief-/modellenoverzicht uit Staatscourant 21-12-1995, pp.37-44
1996-01 personeelsbrochure 12-reizenkaart
1996-06 strooibiljet Zomerzwerfkaart
1997-01-A publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen (OV-Info)(ook edities Midnet,
NZH, Oostnet, ZWN)
1997-01-B personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
1997-06 publieksfolder Zomerzwerfkaart
1997-07 infoblad A4 nieuwe modellen Strippenkaarten
1998-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
(OV-Info) (edities Midnet,Veonn, ZWN)
1998-01 personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
1998-06 publieksfolder Zomerzwerfkaart
1998-12-28 Staatscourant, Nr.248, pp.23-34, Besluit van 22 dember 1998 Wijziging
regeling vaststelling tarieven en modellen vervoerbewijzen per 01januari 1999,
bevat tekst en afbeeldingen van vvb van het Nationaal Tarief alsmede de
Buurtbus.
1999-01-A publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
(OV-Info) (neutrale editie; editie ZWN)
1999-01-B publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
(OV-Info) (Midnet-editie)
1999-01-B publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
(OV-Info) (ZWN-editie)
1999-06 publieksfolder Zomerzwerfkaart
1999-12-29 Staatscourant, Nr.252, pp.45-48, Besluit van 22 december 1999, Wijziging
regeling vaststelling tarieven en modellen vervoerbewijzen per 01januari 2000,
bevat tekst en afbeeldingen van vvb van het Nationaal Tarief alsmede de
Buurtbus.
2000-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
(OV-Info)
2000-06 publieksfolder Zomerzwerfkaart
2001-01-A publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
(OV-Info) (bevat prijzen in guldens en euro’s)
2001-01-B strooibiljet Strippenkaarten/Sterabonnementen
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(uitgave Connexxion) (bevat prijzen in guldens en euro’s)
2001-06 publieksfolder Zomerzwerfkaart
2002-01-A publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
(OV-Info) (bevat prijzen in euro’s en guldens)
2002-01-B folder wagenverkoop in euro’s
2002-01-C folder Connexxion tarieven stads- en streekvervoer
2002-01-D personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
2002-06 folder zomerzwerfkaart (A: landelijke editie; B: Connexxion/GVU editie)
ARCHIEFDOOS – 21:
24 (deel 3). KNVTO; Vervoerbewijzen Nederland BV: informatiemateriaal Nationaal Tarief
(Strippenkaarten en Sterabonnementen)
-folders en brochures Nationaal Tarief (per tariefperiode in aparte map)
2003-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
(OV-Info)
2003-01-B personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
2003-06 folder zomerzwerfkaart (A: Connexxion editie)
2004-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
(OV-Info)
2004-01-B personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
2004-06 folder zomerzwerfkaart (A: Connexxion editie)
2004-12 NS: strooibiljet staking verkoop Strippenkaarten station Amf
2005-01 uitgebreide publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
(OV-Info, jubileum 25 jaar Strippenkaarten)
2005-01-B personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
2005-06 folder zomerzwerfkaart (A: Connexxion editie)
2005-01 vouwblad GVU dagkaart (= 8-strippenkaart)
2006-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen (OV-info)
2006-01-B personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
2006-10 GVB Amsterdam, landelijke enquête gebruik Strippenkaart
2007-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen (OV-info)
2007-01-B personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
2008-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
2008-01 personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
2009-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
2009-01 personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
2010-01 publieksfolder Strippenkaarten/Sterabonnementen
2010-01-B personeelsbrochure VBN Strippenkaarten/Sterabonnementen
2011-01 print van wijzigingsblad op chauffeursbrochure 2010, afkomstig
van website www.vbn-bv.nl van Vervoerbewijzen Nederland, met de tarieven
van Strippenkaarten en Sterabonnementen per 2011-01-01,
2 bladen A4, kleurenprint
2011-09 strooibiljet einde strippenkaart/sterabonnement wegens invoering OV-chipkaart
(ongedateerde versie zonder plaatsaanduiding, september 2011 verspreid via
postagentschappen en andere verkooppunten in de regio Amersfoort)
2011-03-12, Requiem voor de strippenkaart, artikel uit de NRC
2011-11-03, De Laatste Strippenkaart, stripboekje uitgegeven door het OV-Bureau Groningen-Drente
2012-12 Maxx-Magazine, editie 6 (december 2012), reizigerstijdschrift van Connexxion met aankondiging
einde van Sterabonnementen eind 2012
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2012-12 folder, Van Nationaal Sterabonnement naar Randstad Noord Zone Abonnement, uitgave GVB
Amsterdam, EBS en Connexxion
2012-12-19 advertentie uit De Echo over Randstad Noord Zone Abonnement.

(^ inv.nr.24 ^)
ARCHIEFDOOS – 22:
131. BBA, Modellenboek, 1988-1989, aanwezig zijn enkele bladen met opgeplakte
originele vervoerbewijzen betreffende:
blad 2.3. Sterabonnementen per 01-04-1988
blad 5.1. Zomerzwerfkaart 13-06/11-09-1988
blad 5.3. Defensiekaart NS/OV, 10-1988
blad 5.4. Tijdelijke Defensiekaart NS/OV, 10-1988
blad 13.4. Bijzondere Trajectkaart NS, 07-1989
132. Ministerie van Verkeer & Waterstaat, brief van 05-1978 met persbericht inzake
resultaat proef met (Regionale) Openbaar Vervoerkaart (Van der Doef-kaart)
in 1975-1976 (4 bladen)
133. Jubileum 150-jaar spoor in Nederland (1989)
- NS, brochure, Programma Stoomritten 22 juni - 6 augustus 1989,
dienstregeling en tariefinformatie
-NS, folder, tentoonstelling, voordeeltreintarief
-NS, brochure, 150 jaar spoorwegen in Nederland
-NS, uitleenformulier tbv tentoonstelling (2 pp)
134. Bootdienst Harwich - Hoek van Holland
- British Railways, folder, tarieven hutten, enz.
1961-02
-Sealink (SMZ, BR, SNCF, NMBS)
-brochure dienstregeling en tarieven 1979/1980
-wijzigingsblad tarieven 1980-02-01 t/m 1980-05-31
-tarieven voor voertuigen en bestuurders en inzittenden 1980-10-26 t/m 1980-12-31
-brochure dienstregeling en tarieven 1982
-Sporen over Zee, brochure tentoonstelling Spoorwegmuseum 2010-10-13 - 2011-03-13,
bevat afbeeldingen van vervoervoerbewijzen
135. NS, Tienertoer, TourTimec.a.
-brochure , LIften voor een krats
1975
-vouwblad, ongedateerd (1978?)
-folder, aanvraagformulier
1993
1994
1995
1996
-gidsje/bonnenboekje
Tienertoer 1991
Tourtime 1996
-(A) - brochure, Wat is er nog voor avontuur in het leven. (info Tienertoerkaart,
Benelux Tourrail, Inter Railkaart; met 45 toeren grammofoonplaat)
1977-05
-(B) - vouwblad, Ga’s wat beleven. Stap in de trein met’n tienertoer
ongedateerd (1982)
136. K.van der Gaast, J.van der Knijff, “Stationsinrichting”, in: Tijdschrift voor Efficiëntie
en Documentatie, jg.30, nr.11, pp.580-583 (aanwezig is het complete speciaal
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aspecten van vervoerbewijsverkoop)
137. NS, Voorbeelden van Vervoerbewijzen, modellenboek binnen- en buitenland
1996-07-01
1998-06-01 (met wbl. 1 t/m 4 [2002-07-01])
2004-12
138. Gelderse Smalspoor Stichting
-algemene folder, ongedateerd (2010?), met strooibiljet historisch
weekend 11 en 12 september 2010 met tarieven
139. NS, vouwblad
- mini-AEG (AEG type KAL), bevat stationscodenummers volgens SGG-code
ongedateerd (1967-1968) (zie ook inv.nr.64-A)
-Almex (Almex type A-863, stationsgebruik), bevat stationscodenummers volgens
het systeem afgeleid van de tabelnummers in het spoorboekje, 10-1966
ARCHIEFDOOS – 23:
140. NS, brochure,
-Fietsen met NS
1975-05
-Wandelen met NS
1968-10
1971-05
1972-05
1973-04
1974-05
1975-05
-Wandelen en Fietsen met NS
1976-05
1977-05-01
1977-10-01
1978-05-01
-NS-sportief, wandelen, fietsen en zwerven door heel Nederland
1986-04-01
1987-04
-vouwblad, fietsen langs de Maasroute, ongedateerd (199?)
141. NZH, personeelsinstructie ter zake van
-vervoerbewijzen uitgegeven vanwege de ministeries van Defensie; Justitie; Onderwijs, Kunsten &
Wetenschappen; Arbeidsvoorziening; VVV Amsterdam (3 bladen A4)
-vervoerbewijzen geldig op de NS/NZH- buslijn Amsterdam - Den Haag
aanschrijving 11 maart 1968, nr.775 (formaat A5)
aanschrijving 10 juni 1968, nr.813 (4 bladen A4)
aanschrijving 24 december 1968, nr. 908 (formaat A5)
-vervoer Keukenhof
aanschrijving 18 maart 1969, nr.936 (3 bladen A4)
142. NS, folder, NS-Gezinskaart
z.d. (1973-04)(2 varanten)
143. NS, folder,
-Voordelig per trein. Kortingen bij klassikaal reizen
1982-01
-Groepsreizen (gezelschapsvervoer binnenland, meermanskaart, schoolreizen)
1984-04-01
144. NS, folder,
(A)-Rondrit Miljoenenlijn, toeristische informatie, tarieven
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1966-03
1967-05
1974-04
1980-04 (drukcode Rd 10/4-80)
1981-05 (drukcode Rd 15/5/81)
1984-04 (drukcode Rd 15/3/84)
1985-04 (drukcode Rd 15/3/85)
(B)-Rondrit Maastricht-Luik-Aken-Maastricht, toeristische informatie, tarieven
1967-06-06 (t/m 1967-09-14)
145. DB, folders/brochures gericht op Nederlandse reizigers
-1985 Rosarot wie noch nie (voordelige tarieven tgv spoorwegjubileum in Duitsland)
146. -Norbert Wünsch, “Eurail-Pass”, artikel uit ticket, 2011, № 2, pp.59-69
(aanwezig is fotokopie, 7 bladen A4) (voorbeeld Eurailpass> albumserie Buitenland,
sectie USA)
- fotokopie Student Railpass (herkomst onbekend, NS instructie tbv treinpersoneel?)
-Eurailtariff 1990, tweetalig Frans/Engels met losse spoorkaart Europa (uitgave mogelijk SBB)
147. René Hillesum, “Geboortekaartje voor een 90-jarige. Duitsche Rijksbelasting op
reisbiljetten”, Philatelie, 1996, №3, pp.223-226 (aanwezig is fragment van dit tijdschrift, 4 bladen A4)
148. particuliere uitgaven inzake afstanden en tarieven van spoorwegen. Bevatten veelal vervoervoorwaarden;
o.a. tarief kilometerboekjes, algemene abonnementskaarten, enz.; kilometerafstanden tussen
stations; tarief SS, HSM, NCS, NBDS.
(A) De nieuwe tarieven der Spoorwegen, 1911-01-01, Couvée, Den Haag
(B) Tarief en Voorwaarden voor het vervoer van Reizigers en Bagage, Binnen- en Buitenland, bijlage van van
Santen’s Officieele Reisgids
-november 1906 (aparte tarieven SS/NCS, NBDS en HSM)
-Mei 1907 (aparte tarieven SS/NCS, NBDS en HSM)
-October 1913 (gezamenlijk tarief van 1911)
(C) De tarieven der spoorwegen, 1916, Couvée, Den Haag
(D) Volledige Handleiding voor het gebruik van kilometerboekjes, bewerkt door Emile Coenders
1905-11-05
1907-08-01
(E) Practische wenken aan het reizend publiek, door F.Lomar, spoorwegambtenaar HIJSM, 1914
aanwezig is een fotokopie van een exemplaar ooit in de NS Bibliotheek
(F) Staatsspoorwegen, Voorschriften voor de stopplaatsen, 1911-01-01 (met enkele
aanschrijvingen 1911-1917)
(G) Het Dames-Jaarboek 1913 (heruitgave 1989 De Bijenkorf, bevat treinprijzen af Amsterdam)
149. NS, brochures en documentatie inzake nieuwe typen voordeelabonnementen per 2011-08-01
(ZIE OOK INVENTARIS NUMMER 34-N)
-A- brochure, (Voordelig) Eropuit(in uw vrije tijd) met de (nieuwe) NS-abonnementen
2011-08 (drukcode DX18-948/08.11)
2012-01 (DX18-948/01.12)
2012-03 (DX18-948/03.12)
2012-07 (DX18-948/07.12)
2014-01 (DX 18-948/01.14)
2014-05 (DX 18-948/05.14)
2014-08 (DX 18-948/08.14)
2015-01 (DX 18-948/01.15)
-B- brochure, De (nieuwe) NS-abonnementen voor forensen
2011-08 (drukcode DX18-949/08.11)
2011-09 (drukcode DX18-949/09.11)
2012-01 (drukcode DX18-949/01.12)
brochure, Voordelig reizen voor werk of studie met de abonnementen van NS
2012-07 (DX18-949/07.12)
2013-01 (DX18-949/01.13)
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2014-01 (drukcode DX18-949/01.14)
2014-05 (drukcode DX18-949/05.14)
2015-01 (drukcode DX18-949/01.15)
-C- brochure, De (nieuwe) NS-abonnementen voor senioren
2011-08 (drukcode DX18-947/08.11)
2012-01 (DX18-947/01.12)
2012-03 (DX18-947/03.12)
2014-01 (drukcode DX 18-947/01.14)
2014-04 (drukcode DX 18-947/04.14)
2014-08 (drukcode DX 18-947/08.14)
2015-01 (drukcode DX 18-947/01.15)
-D- vouwkaart, De nieuwe abonnementen van NS
2011-08 (drukcode DX18-946/08.11)
-E1 - print van informatie op NS website, 14 april 2011 (2 bladen A4)
2 - overzicht samengesteld door G.C.van Straaten van de nieuwe typen
abonnementen (1 blad A4)
-F- huis-aan-huis bezorgde actiefolders, strooibiljetten
folder alle nieuwe abonnementssoorten, september 2011
strooibiljet Dal Voordeel, oktober 2012
idem, maart 2013
idem, april 2018 (2 varianten)
-G- brochure, Productvoorwaarden abonnementen consumenten
bevat ook algemene voorwaarden (zie ook Algemene voorwaarden, inv.nr.3)
2011-07 (drukcode DX 18-931/08.11)
-H- strooibiljet, tarieven diverse voordeeluren/netabonnementen
01-2016 (drukcode DX18.726/10.15)
09-2017 (DX18.726/9.17)
02-2018 (DX18.726/02.18)
-I- strooibiljet NS-Flex,
ongedateerd (zomer 2018)
2019-01 (drukcode DX: 18.767.01.19)
150. NS, brochure,
-Autoslaaptreinen
1970
1973
1974
1976 (drukcode Rd 50/2/76)
1978 (drukcode Rd 100/12/77)
-Soms de auto èn de trein. Autoslaaptreinen
1982
-Autoslaaptreinen, Snel, veilig en comfortabel
1983
-de autoslaaptrein. Het aardigste hotel onderweg
1984
ARCHIEFDOOS – 24:
151. NS, informatiekrant/brochure, diverse reisaanbeidingen, dagtochten, vakantieabonnementen, enz.
-NS-Reiskrant ’68 (dagtochten en meerdaagse reizen in lente en zomer)
-Wjzer weg (zomerseizoen 1968)
-Vrij uit (najaar- winterseizoen 1968/69)
-Het NS-Journaal, maart 1986
-Toeren met NS herfst/winter/lente 1973/1974
152. NS, senioren internationaal, folder, brochure
Interrail Senior
(ongedateerd) 1979
1982 (A: brochure; B: folder)
1983
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1984
153. NS, verkoop internationale vvb
-Nieuwsbrief Euro ’92 over herziening balieverkoop
-publieksfolder kopen internationale treintickets
1992-05-01
1997-07
2002-12-01 (drukcode DX 92140)
-idem, bestemmingenoverzicht
-strooibiljet toeslgen bij aankoop internationale vvb, 2018-10-01
154. NS, zakelijke reizigers, grootgebruik-contracten
(A): vouwblad, brochure Businesscard:
-vouwblad
NS-Businesscard. Ontspannen zakelijk reizen van deur tot deur,
2001-10
2006-07
Trein van de zaak, 2003-02
Zakelijk reizen van deur-tot-deur met de NS-Business Card 2011-02 (drukcode DX18-913/02.11)
Maak optimaal gebruik van uw NS-Business Card, 2012-10 (drukcode DX18-327/10.12)
-brochure serie “Kaartsoorten”, De NS-Business Card
ongedateerd (drukcode 2003-05)
(B): Handleiding NS-Business Card
05-2006 (drukcode DX18-327/05.06)
2007-01 (drukcode DX18-327/01.07)
(C) -strooibiljetten diverse acties:
-brochure, Trein & huurauto, zonder jaar (1991-03-27?)
-NS-EasyDrive, huurauto, ongedateerd (2008?)
(D)-brochure, Contracten voor zaken- en forensenverkeer
(E)- brochure, Productvoorwaarden NS-Business Card, 2011-02 (drukcode DX18-352/02.11)
(F)-mapje vvb 2003-04 (drukcode DX 18-309/03.04)
155. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, Handelsdirectie Binnenverkeer
Album der vervoerbewijzen, reductiekaarten, vrijkaarten en beknopte handleiding voor het treinpersoneel
modellenboek binnenland, Nederlandstalige editie 1984-09, bijgewerkt t/m 2e wijzigingsblad;
bevat o.a. NS-legitimatie-/vervoerkaarten personeel en gepensioneerden; NMBS-kaarten geldig in Nederland
156. NS/NTM, Tarief voor het vervoer van reizigers en bagage in rechtstreeksch verkeer tusschen stations
van de NS en van de NTM, 1941-07-01
157. HSM, vouwblad voor het publiek, ongedateerd (circa 1890 – 1893)
Uitstapjes langs de lijnen der Maatschappij en sommige tramwegen
(netkaart, tarieflijst, aanvraagformulier)
158. Mr L.G.N.Bouricius, “De nieuwe tariefregeling”, in De Locomotief, jaargangen 1910 en 1911,
driedelig artikel over het nationale spoorwegtarief van 1911 (aanwezig is een fotokopie, 7 bladen)
159. Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij, fotokopieën van een modellenboek plaatsbewijzen (9 bladen A3)
en diverse originele vervoerbewijzen (11 bladen A3), aanwezig in het Spoorwegmuseum
(inv.nrs.1555-1556-1557)
160. NS, dienstvoorschrift, Voorschriften betreffende het vervoer van reizigers en bagage, Aanhangsel F, lijst van
stations waarheen bagage kan worden bevracht, 1967 (VRB AANH.F; C 8501/F)
ARCHIEFDOOS – 25:
161. NS, dienstvoorschrift, Voorschriften betreffende het vervoer van reizigers en bagage, Aanhangsel D, terugbetaling
reizigers- en bagagevracht in binnenlands verkeer, 1955 (VRB AANH.F; C 8501/F), bijgewerkt t/m wbl 15(1968)
162. Michael Stewart, Bert Steinkamp, Platform Ticket (“Perronkaart”) Checklist Netherlands,
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uitgave 2013-12 (24 pp, geïllustreerd, tabellen) met vertaling in het Nederlands
idem, herziene uitgave 2014-08
163. reisbureau Trans (van NS)
-vouwblad, Winterverrassing, 1988
-brochure, Trans Citytours, 1984-04
-brochure 8-daagse vakantiereizen, 1970
-strooibiljet, NS-appartementsreizen 1973/1974
NS, brochure,
-City-to-City treinretours (geldig t/m 30 april 1992)
164. Eurocity
-brochure info, dienstregeling, tarieven
z.j. (1987-05)
1991
1992
1993-05
1994-05
-brochure, Duitsland en Zwitserland
1995-05
165. NS, vouwblad, europese kortingkaarten/-tarieven
-Rail Europ Famille
1986-05
- Rail Europ S (Senior)
1983, met los overzicht voorwaarden, c.a.
1984, met los overzicht voorwaarden, c.a.
1985
- Rail Europ Junior
1969
1972
166. Europabus, autobusdiensten van de Europese spoorwegen
brochure dienstregeling en tarieven
-1968
-1974 Nederland
167. U-OV, openbaar vervoer stad+regio Utrecht (BRU-concessiegebied)
-folder U-OV Gemaksabonnement voor bus/tram/trein, 2014
168. NS , dossier actiedagkaarten verkocht door winkelketens zoals Albert Heijn, Blokker en Kruidvat
-overzicht kaarten t/m februari 2018
169. NS, vouwblad, Uitwaaien met het Waddenbiljet
(ongedateerd, drukcode 5 NNO 1040)
(ongedateerd, drukcode 65756011)
strooibiljet, ongedateerd
170. Veolia,
strooibiljet aanpassing kaartautomaten Heuvellandlijn, 07-2014
ARCHIEFDOOS – 26:
171. NS, dienstvoorschrift, Voorschriften betreffende het Internationaal Reizigersvervoer ten dienste
van het Treinpersoneel (VIRT), C8505, losbladig
1969
wbl 2, 1972-01-01 (6 bladen, KLM vvb)
1976 bijgewerkt t/m wbl 5 (1977-10)
172. NS, dienstvoorschrift, Werkboek Hoofdconducteur, ingaande 01-01-1994, bijgewerkt met wbl 1,
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bevat o.a. hoofdstuk tarieven met afbeeldingen van vvb
173. Lissone-Lindeman, lijst van agenturen, ongedateerd (1947?), aanwezig is een fotocopie, 1 blad A4
174. dossier Wensing, bevat
-typoscript over aanschaf edmondson-kartonnetjes door NS en de oprichting van de Fa.Wensing,
ongedateerd (jaren 1960-1970?), 3 bladen formaat A4, auteur Herman Waldorp
-kleurenkopie factuur uit 1980
-kleurenkopie strooibiljet circa 1977
-omslag/annotatie door G.C.van Straaten.
175. NS, dienstvoorschrift (C8503), Code-,afstandtabel bevat kilometerafstanden tussen stations op genoemde
trajecten en Fe-stationsnummers t.b.v. gebruik van mini-AEG en uitschrijven passe-partout biljetten
Ah-Ut-Asd/Rtd/Gvc, 1977-07-15; 1981-03-01
Ah-Zl, 1982-05
Ed-Amf, 1981-03-01
Hdr/Ekz-/Asd, 1986
Rtd-Hld, 1981-03-01
Gv/Gvc-Ztm, 1977-05-22
176. documentatie betreffende loketmachines bij NS:
-brochure, G.C.van Straaten, Overzicht van de grote AEG’s bij de NS, 18 pp A4.
-diverse documentatie inzake de voor-oorlogse “Regina”-machines
-brochure, NCR, Beknopte machinebeschrijving van de NCR spoorweg-loket-machine, ongedateerd (1968?)
-brochure, G.C.van Straaten, NCR kasregisters bij de NS, 8 pp A4
177. Marrumer IJzeren Spoorweg Maatschappij, folder
ongedateerd (2016), met afb.vvb
178. NS, documentatie inzake algemene abonnementen
-model 2009-B, folder, algemene maandabonnementen, 1957-06, met inlegvel tarieven
-model 2010-B, folder, 8-daagse algemene abonnementen, ongedateerd (1957 ?)
179. NS, Energie Bulletin, gestencild bedrijfsintern weekblad met nieuws, instructies, enz. rond de dienstuitvoering
tijdens de periode van de landelijke benzinedistributie, uitgave Ep, uitgave № 1 – 5 (1974-01-03 /
1974-01-31), dit zijn alle verschenen uitgaven.
180. NS, vouwblad, De R-net treindienst tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, bevat informatie Gouwe-tarief,
2017-09-04 (drukcode DX18-742/09.17)
ARCHIEFDOOS – 27:
181. NS, dienstvoorschrift, Voorschriften betreffende het rekenplichtige beheer der ontvangsten in de stations, VRO,
bevat instructies o.a. over afgifte van vervoerbewijzen, afbeelding van vervoerbewijzen, afrekening Reginaloketmachines, enz.
-uitgave 1942-12-01, bijgewerkt t/m wbl 2 van 1943-06-21, losbladig zonder map
182. NS, dienstvoorschrift, Voorschriften voor de stations betreffende de Reizigers-, Bagage- en GoederenOpbrengstadministratie, VRO, C3501, bevat instructies o.a. over afgifte van vervoerbewijzen, bediening van
mini-AEG kaartjesapparaten, Autelca B-100 automaten, enz.
-deel I, Algemene financiële voorschriften, 1979, losbladig in map
-deel II, Reizigers en bagage, 1988, bijgewerkt t/m wbl 2 van 1991-04-11
(183, legger reizigersvrachtprijzen: zie ook inventaris nummer 27)
183, NS, dienstvoorschrift, Legger Reizigersvrachtprijzen, LR, C8506, losbladig in map, bevat prijzen binnenlandse
vervoerbewijzen vanaf station Purmerend Overwhere, geldig vanaf 01-01-1994
(past niet in archiefdoos > ligt bovenop doos 27)
184. NS, dienstvoorschrift C-1402, Voorschriften betreffende Toegang tot de Spoorweg, de gronden, gebouwen,
inrichtingen enz. en het rollende materieel (VTS) (bevat afbeeldingen van diverse soorten
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toegangkaarten)
1956 (bijgewerkt t/m wbl 5)
1989
185. SNCF, folders/brochures gericht op Nederlandse reizigers
-Praktische gids voor de reiziger, editie Benelux 1983
ARCHIEFDOOS – 28:
186. NS, complete reeks uitgaven met informatie hoe plaatsen zonder station te bereiken, bevat meestal
opgave van aantal zones, lijnnummers, ritduur en adressen stads- en streekvervoerbedrijven.
-Buswijzer: 1971/72, 1972/73 (beide bevatten lijnenkaarten)
-Busboekje: 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79 (1973/74 alleen tabellen; de overige ook
lijnennetkaarten)
-De kleine busatlas: 1979 (bevat tabellen en lijnennetkaarten)
-Nationale buswijzer: 1980/81, 1981/82 (bevatten beide tabellen en lijnennetkaarten; 1981/82 is de laatste
publieksuitgave),
1982/83 (interne NS-uitgave (bevat alleen tabellen),
herstart publieksuitgave:
1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 (bevatten
alleen tabellen, bijlage losse landelijke lijnennetkaart)
187. ANWB, brochure in de reeks Waren- en Dienstenonderzoek, Reizen per trein en aansluitend openbaar vervoer;
alles over kaartsoorten, kosten vergeleken met de auto, reistijden, onderzoek in samenwerking met de
Consumentenbond, september 1984 (formaat A4, 17 pp.)
188. NS, Uittreksel betreffende het internationaal tarief voor het vervoer van reizigers en bagage op
samengestelde biljetten (TIC), 1948-11-01.
189. NS, Voorschriften betreffende het vervoer van reizigers en bagage, Aanhangsel C, Onregelmatighden reizigers,
VRB AANH.C ( C8501/C), 1957, bijgewerkt t/m wbl 8 (met diverse aanschrijvingen 1966)
190. NS, Vervoer van militairen, oorlogsinvaliden en bezoekers van in een ziekeninrichting opgenomen militairen,
alsmede van bagage van militairen, VRB BIJLAGE J, 1941-09-01
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ARCHIEFDOOS – 29:
191. NS, Terugbetaling reizigersvracht, VRB BIJLAGE D, 1941-09-01
192. Dossier overzicht treintarieven 1911-1945, gebaseerd op berichten in Spoor- en Tramwegen. Mogelijk een
publicatie van A.G.Nymeier handelend onder de naam Railroad Publication Office Amsterdam.
193. NS, strooibiljet re vervanging Scholierenkaart door Jeugdkaart per 1979-10-01
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