
Overzicht uiþaven door GS en CdK in de perinde I januari - 31 maaftZ02Û
(bedragen z¡jn ¡nclusief B'lW)

Representatief personen vervoer wordt door e¡gen chauffeurs veaorgd en is om die reden geen onderdeel van het declaratieregister

nderwern Januarl Februari Maãrt Totaal Toel¡ci¡f¡no

Restauralieve voozieningen 3.32i 3.008 2.1?3 8.468
De kosten voor zakelijke ontvangsten, vergaderingen en
bijeenkomsten worden gedeK door de provincie, ln privé
genoten consumpties worden venekend.

3ôlleoeconferent¡e (. ( {

lÕntdbuties / lidmaatschappen c c 97f 97t
Telec'ommun¡catie
telefoon en iPad gebruik)

(mobiele
19€ 19e 19( 58[ zie speci'ficaties

Reis- en verblijf<osten binñenland 0 27 c 2'i zie specificaties

Reis- en verblijlkosten buitenland 1.OO2 8?/1 461 2.287 ¡ie spec¡ficaties

Cveriqe kosien ( 0 c c zie speoificaties

E¡ndtotad 1-52" ¿.û55 3-765 1¿3¡15

Uitgaven_bestuu r_l e_kwartaaunclBTW



Re¡s- en verblilfkosten þinnenland Jãnuar¡ Fébruar¡ Maafi Pedode
A. Bom{emstra
Ridderkerk, Greenboard, 14 februari 27 27
Iotaal 0 27 27

Specificaties periode I januari - 31 maart 2020

* lnhoudelijke verantwoording bij halfiaarrapportage
*n Specifiek abonnement voor GS** De Creditcard uitgaven zijn verdeeld over de reis-en verblijftosten binnen- en buitenland.** Kosten samenhangend met dienstreízen van GS naar Chína worden apart gerapporteerd aan PS
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Mâart Fér¡oalês- ên ì,sröll¡n(osten buÍtenland ' Janua¡i FebruaÉ
J. Balieu

174
ieloië, Brussel. Comité van de Reoio's. 11 februari 150 15C

1Belgiè, Brussel, Comité van de Reoio's. 13 februari 15C

elgië. Brussel. Econ. 2 maart 12Q 12(,

77 77Belgie, Brussel" CVD, 3 maart
Walee, Cardiff, 25 en 26 maart (vlucht geannuleerd / tegoed) 264 264
A. Bomtemstra
Duitsland, Berlíin, Grune Woche, 16 Vm 18 ianuari 832 832
Duitsland, Berliin, Fruit Losistica, 6 en 7 februari 524 524
Totaal 1.002 824 461 2.287

feþGornrhlln¡cãt¡e s Janued Fêbruar¡ Maart Periode
J. Sm¡t 2E 2E 28 84
J. Baljeu 2 2E 84
A. Bom-Lenstra 2A 28 2A 84
:. Vermeulen 2A 2i 28 E4
B. Potier 28 28 28 84
A. Kon¡ns 28 2A 28 84
W. de Zoete 28 28 84
'otael

7' 19 f9 58

Cleditca¡d # Januari Februari üâert Periode
J. Smit
J. Balieu 170 497 667
A. Bom-Lemstra 2(. 111 136
F. Verneulen
B. Potier
A. Koning
W. cle Zoete
Iotaal 190 613 0 80c

Contribut¡es I lidmaatschapoen Jenüâr¡ Februañ Maart Peñorle
J. Sm¡t

{. paljeu (Poorterstijdra1e 202A) 325 325
A. Bon¡.Lenstra (Poortensbíidra ge 2OZA\ 325 325
F. Vermeulen (Poortersbiidra ge 2020\ 32t 325
B. Potier
4. Koning
W. de Zoete

otaal 0 0 97¡ 979

Overise kosten Jânuari Fébrueri Maart Periode

fotaal 0 0

Uitgaven_bestuur_J e_kryartaaljncf_BTW
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Medewerker: Carol ijn
Kassier: Esther
Tafel 25311
Gasten:2

Jus d'oranse (2 @3.75)
troodje [arpaccis (2 @9.50)

4 Artikelen

Totaa l

Visa Card *
Te betalen

9.00% Bt¡l: 24" 31 Bt¡r; 2. 19

folol(Hx(fi

Krommeweg l
2gB8 CB Ridderkerk

t1B0 646900

Bedankt voor uB bezoek
en graag tot ziens in

Hstel Fidderkerk
*wt..l. hotel r i dderkerk. n I

--- Nota Gesloten ---

14/02/2t20

12 : 59 Pt'l

3CIû62

7.50
19.0û

26.50
0.00

26. 5r

å4oere È{aarÈil^¡oucier-

HftTIL RTBDERHIRI{
KRoÌlllEl,lEG 1

2988 CB RIÛDERKERK

ø18ø-6469øø

Ì¿rrnrnal: CI4Ll826

Periode: ü1245

Vl$â CREDIÎ

l{¿¿¡¡¡¡': Û0

llerch¿nt: 4556Ci86t3
T¡an¡actie: ø8ü57Ì18

ßETALTI{ü
L4/ø2/Zø2!ð L3tøø Êuth codç: 623868

Totaal: ä6,5ü [uH
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€t1 0 t,
secrbaljeu, GS

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Baljeu, J.N.

woensdag 1 5 januari 202A 08:49

secrbaljeu, GS

ENKELE REÍS THALYS SCHIPHOL - BRUSSEL 21-ü-ZAZA - FW: Bevestiging, naam:

Jeannette Baljeu, boekingscode: XGPSWM B, vertrekdatum: 21 /01 /202A

Van: Tickets NS International
Verzonden: woensdag 15 januarí 2020 08:49:09 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: Baþu, J.N.
Ondenrerp: Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode: XGPSWMB, vertrekdatum:2UAU20?A

Bedankt voor uw boeking ö,/ NS lnternational

Betalingsdatum:15 ianuarîZ129 TOtaalpf$S
Betaalwijze: Creditcard
Boekingscode: XGPSWMB
Leveringswijze: Mobiel ticket
Voorwaarden: Bekijk de vaarwaarden online 9% BTW over Neder¡ands

tra.iect: € 4,78

Hoe ontvangt u uw Mabiel Tickets?

Voor u gaat reizen downloadt u uw Mobiel Ticket(s) in de NS lntemational App op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande button. De app is beschikbaar voor
Android versie 4 of iOS versie I of hoger.
ln de NS lnternational App versie 4 of hoger wordt het ticket in het menu "Mijn boekingen" voor
u opgeslagen. Klik hier voor meer informatie en uitleg.
Bij controle in de trein toont u uw MobielTicket op uw smartphone. Een internetverbinding is
dan niet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reis.
U kunt er ook voor kiezen om uw ticket(s) voor aanvang van de reis te printen via de button:

Om dit document te kunnen downloaden moet Acrobat Reader (versie 4.0 of hoger) op uw PC
geïnstalleerd zijn. Opgelet: somrnige webmails of messaging systems krijgen dit PDF-bestand
niet correct geopend met een simpele kl¡k. Wij raden u dan aan om de volledige link te
kopiëren in het adresveld van uw internetbrowser:
https://www.bene-system.com/hp/pdfservice?pdf=XGPSWMB1579074548100NS1 5A202A
Naast uw tícket(s) heeft u tíjdens de reis een geldig identiteítsdocument met foto {paspoort of
identíteitskaart) nodig.

Aanvullende informatie over uw reis met Thalys:

€9500

R) lnte rnatio na I

Tickets rn App

Print tickets



V 15:15

A 15:18

Overstap (07 min )

Bruxefles Mídi

Bruxelles
Central/Brussel
Gentraal

IC

Let op: u mag reizen met iedere lc-trein naarlvan België mits op dezelfde dag, via
dezelfde route en conform de tariefuoorwaarden en evt. kortingskaart.
Tariefsoort

SCHIPHOL AIRPORT . BRUSSEL.ZUID

1 x Volwassene met tarief Comfort (HA) - 1e kfas Comfort
Rijtuig l3
Zitplaats 061

Uw boeking beheren op Nslnternationat.nt
Met uw NIS account kunt u uw boeking(en) beheren. Bekijk uw reisschema, download uw
ticket of annuleer (een deel van) uw boeklng. U vindt hier informatie over omboeken, het
vertrekspoor en faciliteiten aan boord van uw trein. Als u geen NS account heeft klikt u
hier.

COz-verQelijker
Wist u dat u gemiddeld 7 keer minder COe-uitstool veroorzaakt dan wanneer u met het
vliegtuig naar dezelfde bestemming reist?

Heeft u nog vragen?
We helpen u graag verder. Bekíjk onze veelgestelde vragen pagina op de websíte of stel
uw vraag dagelijks tussen 07.00 en 23.00 uur via onze livechat. U kunt ook contact
opnemên met NS lnternational Service Center via tel. 030-2300023 of via Twitter
@NS_lnt. We staan dag en nacht voor u klaar

"*Èr#Ë[F.'

ê) lnt rnrt¡oû¡l KvK Utrecht 3O1TZ19i

Privacy | Ðisclaimer I NS lnternational @2019

IBAN NL87 ABNA 0495 ¿lô84 95
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Jeannet{e

* * !t *
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VERVOERBEWUS + RESERVERING
BILLET + RESERVATION
THALYS
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Reltt{SINT

QUJSFK
95.00 Sclfscrvice CB4¿¡31

180113103ôt2
99ll¡l 0257¡i189

150t20 08:ag 79ql¿

DNR: XGPSWMB ID:0

Crbruik¡voorwaardcn:
' Op internationale reizen zijn de vooruaarden van toepass¡ng van de vervoerder die

op uw ticket staât genoemd. Als u met NS reist zíjn dit in ieder geval de Algemene
Voonraarden NS lntemational en de tariefuoonøaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaasi geldt attijd de EU Verordening Reízigersrechten {PRR).
De toepasselijke voo¡waarden kunt u raadplegen op Nslntemational.nlvoorwaarden.. Ðit vervoe¡bewijs is alleen geldig als het in goede kwalíteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wig op blanco, wit A4 papier.. Ðit vervoerbewþ staat op naam, is niet overdraagbaa¡ en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteítsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.

' We adviseren u om tenminste 20 minuten voor ve¡lrek van uw fein in het station
aanwezig te lþ wegens mogelijke veiligheidscontroles.

. Buiten de openingstijden van uw oorspronkelijke vsrkooppunt kunt u, uitsluitend voor
last minute wijzigingen, contiact opnemen met NS fntgmatíonal Service Center op
telefoonnummer + 31 30 23 0OO 231 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

NS lntcrnational

CNR: TJLK YPÐPVE
GZDYMF PUNUVüQ
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Barcode(s) níet vouwsn a.u.b.

a

?e
r----tælLf ds;'l¡ -l;r

r Í*]
i 4¡'2- 3.

ôrlær in{ÕnnôtiË?
r,e{t¡ulk it'e r(noo op de

Itlfcûn¡lre¿rni of alil .ìJ¡lt

¡er¡ tRrvrcl¡ttccjc-v¡erke¡

iì, aÎ.ìr aen lloôrtlê
öer hêl .;c¿n ltrket'
symbco¡

llcr,{i de ,Jerkárì19

0.tra?)!rp letê¡ iÌèl
rer¡ichte vlük,r¿u
i¡w f*clìt€rzri(je

Heî,loort,Ê {pe¡1t
i J iilrrìl iU he¡ -il.¡lto¡l
iJet.e.je¡,tf .rert.t¡eñ

¡ .)r Gebruik dt'zt,vretk,[llÈ- b.¡rrotj'_.oil1 hÈr po()rtrr ùp hel 5t.jtror.
'lt'opsrìen U lìocf t ¡ìrpl ,tì r¡rì ilrî lt'!fra(kÈn )



secfba GS

Van:
Vezonden:
Aan:
Onderwerp:

Baljeu, J.N.

woensdag l5januari 2020 08:53
secrbaljeu, GS

ENKELE REls THALYS TERUG BRUSSEL - ROTTERDAM 21-a1-2020 - FW: Bevesriging,
naam: Jea nnette Ba ljeu, boekingscode: PVCTTMi, vertrekdatu m : 21 /A 1 /202A

Totaaîg$s

€7500

Van: Tickets NS Internatíonal
Verzondenl woensdag 15 januari 2020 08:52:36 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: Baljeu, J.N.
Onderwerp: Bevestiging, naam: .leannette Baljeu, boekingscode: PVCTTIvIJ, vertrekdatum:2U0t/2O20

Bedankt vaor uw boeking öry NS lnternational

Betalingsdatum : I 5 ianuari ZA2O

Betaalwijze: Creditcard
Boekingscode: PVCTTMJ
Leveringswijze: Mobiel ticket
Voorwaarden: Bek$k de voorwaarden anline 9% BTW over Nederlands

traject: € 3,78

Hoe ontvangt u uw Mobiel Tickets?

Voor u gaat reizen downloadt u uw Mobiel Ticket(s) in de NS lnternationalApp op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande button. De app is beschikbaar voor
Android versie 4 of iOS versie I of hoger.
ln de NS lnternational App versie 4 of hoger wordt het ticket in het menu "Mijn boekingen" voor
u opgeslagen. Klik hier voor meer informatie en uifleg.
Bijcontrole in de trein toont u uw Mobiel Ticket op uw smartphone. Een internetverbinding is
dan niet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reis.
U kunt er ook voor kiezen om uw ticket(s) voor aanvang van de reis te prínten via de button:

Om dit document te kunnen downloaden moet Acrobat Reader (versie 4.0 of hoger) op uw PC
geinstalleerd zijn. Opgelet: sommige webmails of messaging systems krijgen dit PDF-bestand
niet correct geopend met een simpele klik. Wij raden u dan aan om de volledige link te
kopiëren in het adresveld van uw internetbrowser:
htips:llwww.bene-system.com/hp/pdfservice?pdf=PVCTTM J1579t7475491 3NS1 5t2t2}
Naast uw ticket(s) heeft u tíjdens de reis een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort of
identiieítskaart) nodig.

Aanvullende informatie over uw reis met Thalys:

R) lnternational

Tickets in App

Print tiskete



Tariefsoort

BRUSSEL.ZUID . ROTTERDAM C.

1 x Volwassene met tarief Comfort (HA) - 1e klas Comfort
Rijtuig 13
Zitplaats 043

Uw boeking beheren op NSlnternational.nl
Met uw NS account kunt u uw boeking(en) beheren. Bekijk uw reisschema, download uw
ticket of annuleer (een deel van) uw boeking. U vindt hier informatie over omboeken, het
vertrekspoor en faciliteíten aan boord van uw trein. Als u geen NS account heeft klikt u
hier.

COz-verSelijker
Wist u dat u gemiddeld 7 keer minder COz-uitstoot veroorzaakt dan wanneer u met het
vliegtuig naar dezelfde bestemming reist?

Heeft u nog vragen?
We helpen u graag verder. Bekijk onze veelgestelde vragen pagina op de website of stel
uw vraag dagelijks tussen 07.00 en 23.00 uur vÍa onze livechat. U kunt ook contact
opnemen met NS lnternational Service Center via tel. 030-2300023 of via Twitter
@NS_lnt. We staan dag en nacht voor u klaar

EcoChecker

'.'',. ì.,''' -.1,r' i-.i alVaSt

pretttge rets
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tR) lnlrn¡lion¡l KvK Utrccht 3017215s

Privacy I Disclaimer I NS lntemational @2019

|BAN i¡L87 ABNA 0495 4684 95
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Balieu,Jeannette
VOLWASSENE

t t
.>

t * t

VERVOERBEWIJS + RESERVERING
BILLET + RESERVATION
THALYS118/

€n

t

t3

OlVENSTERROKEN GANG

Rijtuig

TARIEF UET BEPERIO¡¡GEN

00r8 1{84 EUR

R6f:l{SINT

75.00 Selfservice
9916 02628047

150120 00:52 79916

QUKEFJ
CB¡14¡l

DNR: PVCTTMJ ID:O

Gcbruik¡voorueerdrn:
. Op internationale reizen zijn de voonrvaarden van loepassing van de vervoerder die

op uw ticket stiaat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voorwaarden NS lntemational en de tariefuoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt allijd de EU Verordening Reizigersrechten {PRR).
De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op Nslntemational.nllvoorwaarden

. Dit vervoerbewijs Ís alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt {kleur of zwart-wit} op blanco, wit Ad papier.

. Ðit vervoerbewijs staat op naam, is niet overdraagbaar en ís alleen geldig tezamen
met een geldig identiÞitsdocument met foto: paspoort, ídentiteitskaart.

. We adviseren u om tenminste 20 minuten voor vertrek van uw trein in het stalion
aanwezig te zijn wegens mogelijke veiligheidscontroles.

. Buíten de openingstijd€n van uw oorspronkelíjke verkooppunt kunt u, uitsluitend voor
last minute wijzigingen, contact opnemen met NS lntemational Service Center op
telefqonnummer + 31 30 23 000 23: 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

NS lnternational

CNR: IMEC QONMNN
BJEYTN KCEIAQ
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€15o,-
GS

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Baljeu, J.N.

woensdag 5 februari 202O 1236
secrbaljeu, GS

RETOURTICKET THALYS ROTT - BRUSSEL - 11 FEBRUARI 2O2O . COR -FW:

Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode: FTFTJCS, vertrekdatum:
11/02/2020

Van: lckets NS International
Ve¡zonden: woensdag 5 februari 202A 12:35:11 (UTC+01:@) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: Baþu, J.N.
Ondenrerp: Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode: FTFIJCS, veftrekdatum: fl1D212020

Bedankt vaor uw boeking öi NS lnternatianal

Betalingsdatum: 05 feþruarí2020 Totaalprijs
Betaalwijze: Creditcard
Boekingscode: FTFTJCS
Leveringswijze: Mobiel ticket
Voorwaarden: Eekijk de voorwaarden anline 97o BTW over Nederlands

traject € 7,56

Hoe ontvangt u uw Mobiel Tickets?

Voor u gaat reízen downloadt u uw Mobiel Ticket{s) in de NS lnternationalApp op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande button.
ln de NS lnternationalApp wordt het ticket Ín het menu "Mijn boekingen" voor u opgeslagen.
Klik hier voor meer informatie en uitleg.
Bij controle in de trein toont u uw MobíelTicket op uw smartphone. Een internetverbinding is
dan niet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reis.
U kunt er ook voor kiezen om uw tícket(s) voor aanvang van de reis te printen via de button

Als de knop niet werkt, raden we aan de hele URL in de adresbalk van uw browser te
kopiëren:
https://www.bene-system.com/h plpdfservice?pdf=FTFTJCS 1 580902509422NS51 2020
Naast uw ticket(s) heeft u tijdens de reis een geldíg identiteitsdocument met foto (paspoort of
identiteitskaart) nodig.

Aanvullende ínformatie over uw reis met Thalys:

€150 o0

G) lnternational

Tickets rn Appi.

Print tickets&

a lnformatie over uw zitpfaats aan boord van Thalys.



. lnformatie over de geldígheid van uw tícket in de zone Brussel , Antwerpen en Luik.
¡ lnformatie over tijdige aanwezigheid op het vertrekstation vanwege mogelijke

veiligheidscontroles.

Reizigers

¡ Jeannette Baljeu - Vofwassene

Reísgegevens

NS lnternatíonal adviseert om voldoende overstaptijd te plannen. Neem eventueel een trein

eerder naar het opstapstation van uw internationale treín.

Raadpleeg kort voor vertrek onze actuele reisinformatie.

Ðat kan via: NSlnternationaf .nlen de NS lnternational app.

Heenreís Terugreis

Rotterdam Centraal - Bruxelles Midi Bruxelles Mid¡- Rotterdam Centraal

Vertrek:

Aankomst:

Reistijd:

Overstappen:

Comfortklasse

di '11 feb 2A20 am 14:58

di 11 feb 2020 om 16:08

01:10

0

Eerste klasse

Vertrek:

Aankomst:

Reistijd:

Overstappen:

Comfortklasse:

di 11 feb 2A2A om 2A:52

di 11 feb 202A om 22:02

01:10

0

Eerste klasse

Routedetails

V 14:58

A 16:08

Rotterdam Centraal txt*þ'
Bruxelles Midi

Bruxelles ftíidi ta,tv)þ
Rotterdarn Gentraal

Routedetails

V 2A:52

A 22:O2

2

Op onze treinstations makelr we steeds meer gebruik van poortjes. Om uw reis eo makkelijk mogeliik
te maken, leggen we u hier uit hoe u deze poortjes kunt openen met de vierkante barcode op uw
rnternalionale ticket. Zorg dan ook cjat u uw internationale ticket bij vertrek of aankomst bij de hand
heeft. Volg de voigende stappen:

/Fl,q\

ai

a Sn1 2 3.
Mccr informatic?
Gebruik de i-knop op de
Informatiezuil of ga naar
een servicemedewerker.

Ga naar een poortje
met het 'scan ticket'
-symbool.

Houd de vierkante
barcode tegen het
verlichte vlak aan uw
rechterzijde.

Het poortje opent.
U kunt nu hel stat¡on
betreden of verlaten.

LET CP. Toegangspoortjes in Nederland



I x Volwassene met tarief Comfort (HA) -
1e klas Comfort

Rijtuig 33
Zitplaats 05't

Tariefsoort

ROTTERDAM C. . BRUSSEL.ZUID

Taríefsoort

BRUSSEL-ZUID . ROTTERDAM C.

1 x Volwassene met tarief Comfort (HA) -
1e klas Comfort

Rijtuíg't3
Zitplaats042

IBAN NL87 ABNA 0495 468¿195

Qs;sr.

Uw boeking beheren op Nslnternational.nl
Met uw NS account kunt u uw boeking(en) beheren. Bekijk uw reisschema, download uw
ticket of annuleer (een deel van) uw boekíng. U vindt híer informatie over omboeken, het
vertrekspoor en faciliteiten aan boord van uw trein. Als u geen NS account heeft klikt u
hier.

COz-verQelijker
Wist u dat u gemiddeld 7 keer minder COz-uitstoot veroorzaakt dan wanneer u met het
vliegtuíg naar dezelfde bestemming reist?

Heeft u nog vragen?
We helpen u graag verder. Bekijk onze veelgestelde vragen pagina op de website of stel
uw vraag dagelijks tussen 07.00 en 23.00 uur via onze livechat. U kunt ook contact
opnemen met NS lnternational Service Center via tel. 030-2300023 of via Twitter
@NS_lnt. We staan dag en nacht voor u klaar
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Gcbn¡lk¡voolv¡¡rdcn:
. Op internationale reizen zijn de voonraarden van toepassing van de vervoerder die

op uw ticket staat genoemd. Als u met NS re¡st zijn dít in ieder geval de Algemene
Voonvaarden NS lnternational en de tariefuoorwaarden die op uw Îícket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altijd de EU Verordeníng ReÞigersrcchten (PRR).
De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op Nslntemaflonal.nl/vooru¡aarden.. Ðit vervoerbewijs is alleen gefdig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewiJzigd is afgedrukt (kleur of anart-wit) op blanco, wit A4 papier.

. Ðit vervoerbewijs staat op naam. is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geld¡g ¡dentite¡tsdocumenl met foto: paspoort, identiteitskaart.

. We advlseren u om tenminste 20 mlnuten voor verlrek van uw tein in het station
aanwezig te zijn wegens mogeliJke veiligheídscontroles.

. Buiten de openingstijden van uw oorspronkelijke verkooppunt kunt u, uitsluítend voor
last minute wþigingen, contact opnemen met NS lntemat¡onal Se¡vice Center op
telefoonnummer * 31 30 23 00O 23:24 tiu¡ per óag, 7 dagen in d€ week bereikbaar.

CNR: CAHM KYWKY
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DNR,: FTFTJCS ID:l

Gcbruik¡voors¡¡rd¡n:
. Op intemationale reizen âjn de voorwaarden van toepassing van de vervoerder die

op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voonnaarden NS lntemational en de tariefuoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altþ de EU Verordening Reizigersrechien {PRR}.
De loepasselijkc voo¡ raarden kunt u raadplegen op Nslntemational,nl/voon¡¡aarden-. Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of arvart-wit) op btanco, wit A4 papier.

. Dit vervoerbewijs staat op naam, is niet overdraagbaar en Ls alleen gefdig tezarnen
met een geldig identiteitsdocument mel foto: paspoort, identiteitskaart.

. We advíseren u om tenminste 20 minuten voor vertrek van uw trein in het statíon
aanwozig te zijn wegens mogelijke veiligheidscontroles.

. Buiten ds opêningstíjden van uw oon¡pronkelijke verkooppunt kunt u, uítslu¡tend voor
lâst minute wijzigingen, contact opnemen met NS lnternalional Service Center op
telefoonnummer + 31 30 23 000 23: 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereíkbaar.

NS lntcrnational
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Baljeu, J.N.

woensdag 5 februari 2Q2O 14:38
secrbaljeu, GS

RETOUR THALYS ROTT - BRUSSEL - 13 FEBR. 2OZA - ECON - FW: Bevestiging, naam:
Jeannette Baljeu, boekingscode: TFBSFPS, vertrekdatum : 13 /02/2O2A

Totaalprijs

Van: Tickets NS International
Verzondenl woensdag 5 februari 202Q 14t37:22 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bem, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: Baljeu, J.N.
Onderwerp: Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode: TFBSFPS, vertrekdatum: L310212020

Bedankt voor uw boeking öi NS lnternationat

Betalingsdatum : 05 feb¡uari ZA2O
Betaalwijze: Creditcard
Boekingscode: TFBSFPS
Leveringswijze: Mobiel ticket
Voonøaarden: 3ek$k de voorwaarden anline 9olo BTW over Nederlands

traject € 7,56

Hoe ontvangt u uw Mobiel Tickets?

Voor u gaat reizen downloadt u uw MobielTicket(s) in de NS lnternatíonal App op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande button.
ln de NS lnternationalApp wordt het ticket in het rnenu "Mijn boekinçn" voor u opgeslagen.
Klik hier voor meer informatie en uifleg.
Bij controle in de treín toont u uw MobíelTicket op uw smartphone. Een internetuerbinding is
dan níet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reís.
U kunt er ook voor kiezen om uw ticket(s) yoor aanvang van de ieís te printen vÍa de button

Als de knop niet werkt, raden we aan de hele URL in de adresbalk van uw browser te
kopiëren:
https/lwww.benersystem.com/hpipdfservice?pdf=TFBSFPS1580909840710NS512020
Naast uw ticket(s) heeft u tíjdens de reis een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort of
ídentiteitskaart) nodig.

Aanvullende informatie over uw reis met Thalys:

o lnformatie over uw zitplaats aan boord van Thalys.c lnformatie over de geldigheid van uw ticket in de zone Brussel , Antwerpen en Luik.

c150 oo

,R) lnternational

Tickets in App

Print tickets



a lnformatie over tijdige aanwezigheid op het vertrekstation vanwege mogelijke
veil igheidscontroles.

Op onze treinstations maken we sleeds meer gebruik van poortjes. Om uw reis zo rnakkelijk mogeiijk
te maken, leggen we u hier uit hoe u deze poortjes kunt openen meì de vierkänte barcode op uw
internationaie ticket. Zorg d¿n or:k dat u uw internationale ticket bij vertrek oT aanko¡nsï bij de hand
heeft Volg de volgende slappen:

*Ê"
1 2. 3.

Mccr inform¡ti¡?
Gebruik de Èknop op de
lnformatiezuil of ga naar
een servicemedewerker.

Ga naar een poo¡t¡e
mel het 'scan ticket'
-symbool.

Houd de vierkante
barcode tegen het
verlichte vlak aan uw
rechterzijde.

Het poortie opent.
U kunt nu het stat¡on
betreden of verlaten.

L FT OP Toegangspoort,es in Nederland

Reizigers

¡ Jeannette Baljeu - Volwassene

Rersgegevens

NS lnternationaladviseert om voldoende overstaptíjd te plannen. Neem eventueel een trein

eerder naar het opstapstation van uw internationale trein.

Raadpleeg kort voor vertrek onze actuele reisinformatie.

Dat kan via: NSlnternational.nl en de NS lnternational app.

Heenreis Terugreis

Rotterdam Centraal - Bruxelles Midi Bruxelles M¡di. Rotterdam Centraal

Vertrek:

Aankomst:

Reístijd:

Overstappen:

Comfortklasse:

do 13 feb 2020 om 06:58

do 13 feb 2020 om 08:08

01:10

0

Êerste klasse

Vertrek:

Aankomst:

Reistijd:

Overstappen:

Comfortklasse:

do 13 feb 202A om 11:52

do 13 feb 2024 om ß:02
01:10

0

Eerste klasse

Routedetails Routedetaíls

V 06:58 Rotterdam Gentraal vr^tr1Þ V 11:52

A 08:08 Bruxelles Midi A 13:02

Tariefsoort

Bruxelles Midi tr*tv!Þ
Rotterdam Centraal

2

Tariefsoort



ROTTERDAM C. . BRUSSEL.ZUID

1 x Volwassene met tarief Comfort (HA) -
1e klas Comfort

Rijtuig 13
Zitplaats 025

ê) lnt rnationil KvK Utrechfi 3017219s

Privacy I Oisclaimer I NSlnternational@2019

BRUSSEL.ZUID . ROTTERDAM C

1 x Volwassene met tarief Comfort (HA) -
1e klas Comfort

Rijtuis 13
Zitplaats 062

IBAN ¡1L87 ABNA 0¡195 468¡t 95

fà

Uw boeking beheren op Nslnternational.nl
Met uw NS account kunt u uw boeking(en) beheren. Bekijk uw reisschema, download uw
ticket of annuleer (een deel van) uw boeking. U vindt hier informatie over omboeken, het
vertrekspoor en faciliteiten aan boord van uw trein. AIs u geen NS account heeft klikt u
hier.

COz-verÇlelijker
Wist u dat u gemiddeld 7 keer minder COz-uitstoot veroorzaakt dan wanneer u met het
vliegtuig naar dezeffde bestemming reist?

Heeft u nog vragen?
We helpen u graag verder. Bekijk onze veelgestelde vragen pagina op de website of stel
uw vraag dagelijks tussen 07.00 en 23.00 uur via onze livechat. U kunt ook contact
opnemen met NS lnternational Service Center via tel. 030-2300023 of via Twitter
@NS_lnt. We staan dag en nacht voor u klaar
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DNR: TFBSFPS ID:O

Gobruik¡voonr¡aardcn:
. Op irrtemationale reizen zijn de voonrvaarden van toepassing van de vervoerder die

op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voorwaarden NS lntemational en de tariefuoonraarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altiþ de EU Verordening Reizigersrechten {PRR).
De toepasselijke voonivaarden kunt u raadplegen op NSlntemational.nUvoon¡vaarden.

, Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwallteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zvvart-wit) op blanco, wit A4 papier.

. Dit vervoerbewüs staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteítskaart.

. We adviseren u om tenm¡nste 20 minuten voor vertrek van uw fein in hel station
aanwezig te zijn wegens mogelijke veíligheidscontroles.

. Buiten de openingstijden van uw oorspronkelijke verkooppunt kunt u, uÍtsluitend voor
¡ast minute wþigingen, contract opnemen met NS lntemâtional Service Cent€r op
telefoonnummer + 3'l 30 23 AAO 23: 24 uvr per dag,7 óagan in de week bereikbaar.
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DNR: TFBSFPS ID:I

Gcbruik¡voorv¡¡rdrn:
. Op ínternationale reízen zíjn de voonrvaarden van toepassing van de vervoerder die

op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Vooru¡aarden NS lntemational en de tariefuoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altiid de EU Verordening Reizigrersrechten (PRR).
Ðe toepasselijke voonraarden kunt u raadplegen op NSlntemational.nrvoon¡aarden.. Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.

. Dit vervoerbewijs staat op naam, ¡s niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteitsdocument met foto; paspoort, identitoitskaa¡t

. We adviseren u om tenminsle 20 minuten voor verlrek van uw trein ín het station
aanwezig to ãjn wegens mogelijke veiligheidscontroles.

. Buiten de openíngstijden van uw oorspronkelijke verkooppunt kunt u, uitsluitend voor
last mlnute wijzigingen, contac-t opnemen met NS lntemational Service Center op
telefoonnummer + 31 3û 23 000 23 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
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Van:
Ve¡zonden:
Aan:
Onderwerp:

Baljeu, J.N.

donderdag 13 februari 2Q2016:52
secrbaljeu, GS

RETOURTICKET ROTTERDAM - BRUSSEL THALYS 2 MAART 2024 - FW: Bevestiging,
naa m: Jeannette Ba ljeu, boekingscode: B RSCKVD, vertrekdatu m: 02/A3 /?CI20

Totaalprijs

c120 oo

Van: Tickets NS International
Verzonden: donderdag 13 februari 2A2016:52:03 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen
Aan: Baljeu, J.N.
Onderurerp: Bevestiging, naam: Jeannette Baljeu, boekingscode: BRSCKVD, vertrekdatum:021A31202A

Bedankt vaor uw baeking bíj NS lnternatianal

Betalingsdatum: 1 3 februari 2020
Betaalwijze: Creditcard
Boekíngscode: BRSCKVD
Leveringswijze: MobÍel ticket
Voorwaarden: Bek$k de voorwaarden online 9% BTW over Nederlands

traject: € 6,05

Hoe ontvangt u uw Mobiel Tickets?

Voor u gaat reízen downloadt u uw Mobiel Ticket(s) in de NS lnternational App op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande button.
ln de NS lnternationalApp wordt het ticket in het menu "Mijn boekingen" voor u opgeslagen.
Klik hier voor meer informatie en uitleg.
Bij controle in de trein toont u uw MobielTicket op uw smartphone. Een internetverbinding is
dan niet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reis.
U kunt er ook voor kiezen om uw tícket(s) voor aanvang van de reis te printen via de button

Als de knop niet werkt, raden we aan de hele URL in de adresbalk van uw browser te
kopiëren:
https :/lwww. bene-system.comlhplpdfservice?pdf=B RSCKVD 1 58 I 6091 2091 2NS 1 Y 2A20
Naast uw ticket(s) heeft u tijdens de reis een geldig identiteitsdocument met foto {paspoort of
identiteítskaart) nodig"

Aanvullende informatie over uw reis met Thalys:

¡ lnformatie over uw zitplaats aan boord van Thalys.

1

R) lnternat¡onal

Tickets in App

Pr*nt tickets



. lnformatie over de geldigheid van uw ticket in de zone Brussel , Antwerpen en Luik.
o lnformatie over tijdige aanwezlgheid op het vertrekstation vanwege mogelijke

veiligheidscontroles.

Reizigers

ll Jeannette Baljeu - Volwassene

Reisgegeyens

NS lnternalional adviseert om voldoende overstaptijd te plannen. Neem evenlueel een trein

eerder naar het opstapstation van uw internationale trein.

Raadpleeg kort voor vertrek onze actuele reisinformatie.

Dat kan via: NSlnternational.nl en de NS lnternationaÍ app.

Heenreís Terugreis

Rotterdam Centraal - Bruxelles Midi Bruxelles M¡d¡- Rotterdam Centraal

Vertrek:

Aankomst:

Reistijd:

Overstappen:

Comfortklasse:

maA2 mrl202A om 07:58

ma 02 mrt?A20 om 09:08

a1i0
0

Eerste klasse

Vertrek:

Aankomst:

Reistijd:

Overstappen:

Comfortklasse

ma02mrt202O om 18:52

ma02mft2020 am2t:02

01 :10

0

Eerste klasse

Routedetails

V 07:58

A 09:08

Rotterdam Gentraal ttt*tþ
Bruxelles Midi

Bruxelles Midi ru,''lê-
Rotterdam Centraal

Routedetails

V f8:52

A 2O:02

2

Op onze treinståTions maken we steeds meer gebruik van poortje:. Om uw reis zo makkelijk mogeiijk
te mäken, leggen we u hier urt hoe u deze poortjes kunt openen met de vierkante barcode op r.lw
¡nte¡nationale ticket Zorg dan ook dat r.¡ uw internationale tickei b¡j vertrek ol aankomsl bij de hand
heeft. Volg de volgende stappen;

li
aI 3.2.

Mcer informatie?
Gebruii< de i-knop op de
lnformatiezuil of ga naar
een servicemedewerker.

G¿ naa¡ een poortje
met het 'scån t¡cket'
-symbool.

Het poortje opent.
U kunl nu het sta'tion
betreden of verlaten.

Houd de vierkante
barcode tegen het
verlichte vlak aan uw
rechtezijde.

LET OP: Toegangspoorties in Nederland



,Tariefsoort

ROTTERDAM C. - BRUSSEL.ZUID

1 x Volwassene met tarief Comfort (HA) -
1e klas Comfort

Rijtuig 13
Zitplaats 071

ê) lnt fn¡t¡ûñôl KvK Utrecht 30172195

Privacy I Disclaimer I NS lnternatíonal @2019

Tariefsoort

BRUSSEL.ZUID - ROTTERÐAM C.

1 x Volwassene met tarief Comfort (HE) -
1e klas Comfort

Rijtuig 3
Zitplaals A24

Uw boeking beheren op NSlnternational.nl
Met uw NS account kunt u uw boeking(en) beheren. Bekrjk uw reisschema, download uw
ticket of annuleer (een deel van) uw boeking. U vindt hier informatie over omboeken, het
vertrekspoor en faciliteiten aan boord van uw trein. Als u geen NS account heeft klikt u
híer.

COz-verlelíjker
Wist u dat u gemiddeld 7 keer minder COz-uitstoot veroorzaakt dan wanneer u met het
vliegtuig naar dezelfde bestemming reist?

Heeft u nog vragen?
We helpen u graag verder. Bekijk onze veelgestelde vragen pagina op de website of stel
uw vraag dagelijks tussen 07-00 en 23.00 uur via onze livechat. U kunt ook contact
opnemen met NS lnternational Servíce Center via tel. 030-2300023 of via Twitter
@NS_lnt. We staan dag en nacht voor u klaar

ry+¡

IBAN NL87 ABNA 0495 4684 95
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DNR: BRSCKVD ID:O

Gcbruiksvoo¡waardcn:
. Op intemationale ¡eizen zijn de voonraarden van toepassing van de vervoerder die

op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zíjn dit ín ieder geval de Algemene
Voorwaarden lrlS lntemational en de tariefuoorwaarden die op uw tickel van
toepassing zijn. Daamaast geldt altijd de EU Verordening Reizigersrechten (PRR).
De toepasselijke voorwaarden kunt u raadplegen op NSlntemational.nl/voorwaarden.. Dit vervoerbewijs is alleen geldig als het in goede kwaliteit duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedruK (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.

. Dit vervoerbewijs staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met êen geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.

, We adviseren u om tenm¡nste 20 minuten voor vertrek van uw trein in het station
aanwezig te zijn wegens mogelíjke veiligheidscontroles.. Builen de openingstijden van uw oorspronkelijke verkooppunt kunt u, uitsluítend voo¡
last minute wijzigingen, contact opnemen met NS lntemational Service Center op
telefoonnummer + 31 30 23 000 23:24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

NS lnternational

| örlþu0ãl!312û?o!¡ lR r
0?rr3l2û20NLRÎC8eß

CNR: JTLK AKGGZH
CQQÐIIE EPKDEVÍ

$|ililttr llill t tililililt I $|il til ilt $il
oeeq wigf gvti dob

Barcode(s) nlet vouwen a,u.b.

Ba ljeu,Jeannette
VOLWASSETìlE

*
58
I t *

VERVOERBEWIJS + RESERVERING
BILLET + RESERVATION
THALYS1r8a

G)

.>c.
*

1
*

GAI{G OIVENSTERNIET ROKEN

9316

1184 0018 EUR
tñ*ftlH|*

DNR:BRSGKVD ncr:¡s¡rut
QHONAD
cEr4¡1Selfservice

I 8{5955 tv
or{Ao

75.00
zDAa OZ671Etr7

13OA¿O 16:51 72îtÁt

?r1 z. 3.
Mêôr irTtormatíe?
Gebruil( dê lknop op de
lnformali€zurl of gð nóâr
een !êtuicemdewêrk€r

$a *aar eerr poorqrr
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WASSENE
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VERVOERBEWIJS + RESERVERING
BILLET + RESERVATION
THALYSll84

ê)
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GANG

RÍituig

EUR
TAR¡ÊF ET BEP€RI(INGEN

0018 1184

RdrI{SINT

45.00 Selfservica

IV DNR
QHOI{AD
C¡a¡ltl

20!¡ o:ffi¡¡got
lnz:b l6:5t 72O41

DNR: BRSCKVD ID:l

Grbrullrvoolvlardon:
. Op íntemationale ¡eizen zijn de voowaardsn van toepassíng van de vervoerder die

op uw ticket sùaat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voorwaarden NS lntemational en de tariefyoorwaarden die op uw ticket van
toopassing zijn. Daamaast geldt altijd de ËU Ve¡ordening Reizigersrechten (PRR).
De toepassclijke voorwaarden kunt u raadplegen op NSlntemational.nl/voon¡vaardcn.

. Dit vervoc¡bewíjs is alleen geldig als het ín goedc kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewljzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.

. Dil vervoêrbewijs staal op naam, is nlet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
mst êon gctdig identiteitsdocr¡ment rnel foto: pasposrl, identitcitskaart.

. We advisoren u om tenminste 20 minuten voor vertrek ven uw trein in het sletion
aanwezig te z$n wegens mogolijke veilþheidscontoles.

. 8uit"n de openingstijden van uw oorspronkal{kc wrkoappur¡t kunt u, uiùsh¡itend voor
last minute wijzþingen, contac* opn€mefi mel NS lntematio¡al Service Center op
telefoonnummcr + 31 3O 23 000 23: 24 uur per dag, 7 dagen in de week bcrcikbear.

Irl5 lntornrtional

Õ2lû312020AÊBr{${l

CNR: HKOM CIlIBZB
GÐMJBG FJNKRW

ilriltffiilililrilfr rililr il rülllil [ü
oeeq wiqe hvtì- xpd

Barcode(s) n¡at vour'Ysn a.u.b.
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=17- Ç\-- lltsecrba$eu, GS

Van:
Verzonden:
Aan:
Ondcrwerp:

Baljeu, J.N.

maandag 2 maart 2O2A 13:32

secrbaljeu, GS

TERUGREIS 3/3 BRUSSEL> ROTTERDAM GEANNULEERD, WAS FLEX TICKET - 77€

WORDT TERUGGESTORT - FW: Annulering van uw boeking RNFWMTN

Van: NS International
Verzonden: maandag 2 maart 2A20 L3:32:03 (UTC+01:00) Amsüerdam, Berlijn, Bem, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: Baþu, J.N.
Onderrerp: Annulering van uw boeking RNFWMTN

Beste mevrouw Baljeu,

Hierbij bevestigen wij de annulering van uw treintíckets bij NS lnternational.

Dossier- en an nu leri ngsgegevens

Uw boekingscode (DNR): RNFWMTN

Uw e-mailadres: j.baljeu@pzh.nl
Terug te betalen c77,00

Het te ontvangen bedrag van € 77,0û wordt met u venekend via de oorspronkelijke betaalwþe(n) en
rekening(eni, conform de van toepassing zijnde tariefuoorwaarden en op voorwaarde dat de tickets
ongebruikt zijn.

Gegevens gean nuleerde tickets

Van BRUSSEL-ZUID naar ROTTERDAM C. op 931312020 met Ïhalys

Tickot lD Tarief Prijs Annuleringtkoslen Terug tc ontvangen

221754304 Premium (AW) - le klas Premium ç,77,0A € 0,00 ç'7!$A

Totaal: € 77,00

Ðe resterende tickets voor deze boeking zijn beschikbaar via onderstaande link:

Voor u gaat reizen downloadt u uw Mobiel Ticket(s) in de NS lnternational App op uw smartphone. Dit doet u
door te klikken op de bovensüaande button. De app is beschikbaar voor Android versie 4.0 of iOS versie 8.0
of hoger.
ln de NS lntemational App versie 4 of hoger wordt het ticket in het menu "Mijn boekingen" voor u
opgeslagen. Klik hier voor meer informatie en uitleg.
Bij controle in de trein toont u uw Mobiel Ticket op uw smartphone. Een internetverbinding is dan niet nodig.
Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladan gedurende uw reis.

1

, ru tf,t

ñM,,f,r\r

R) lnternational

Tickets in App



Print tickets
U kunt erook kiezen om uw voor aânvang van de reis te printen via de button:

Om dit document te kunnen downloaden moet Acrobat Reader (versie 4.0 of hoger) op uw PC geinstalleerd
zijn. Opgelet sommige webmails of messaging systems knJgen dit PDF betand niet corect geopend met een
simpele klik. Wíj raden u dan aan om de volledige link te kopíëren in het adresveld van uw intemet browser;

þttollwww. bene-svstom.com/tln/gdfsprvice?pd.ÞRNf WMTNl 583'1 52?88094NS22202i

Naast uw ticket(s) heeft u tijdens de reis een geldíg ídentiteitsdocument met foto (paspoort of identiteitskaart)
nodig

Voor de dienstregeling van de overgebleven reis alsrnede informatie over het passeren van de poortjes op
het station, venrvijzen wij u naar de oorspronkelijke bevestiging.

Klik hier voor meer informatie over uw zitplaats aan boord van Thalys en voor info¡matie over de geldigheid
vãn uw ticket in de zone Brussel, Antwerpen en Luik klik hier.

Heeft u nog vragen?

We helpen u graag verder. Bekijk onze y@loestql* vrqêll pagina op de website of stel uw vraag op
werkdagen via onze líve chat. U kunt ook contact opnemen met NS lntematíonal Service Center via tel.
030-2300023 of via Twitter @NS*lnt. We staan dag en nacht voor u klaar. Wilt u in uw contact met NS
lnternalional de boekingscode RNFWMTN vermelden?

Wij danken u voor uw vertrouwen in NS international.

KvK Utrecht 30172195 I Pfvacy I Disclaimer I NS lntemalional @ 2019

ruttvþ ff*rnoor, nnbretry **ft lL"rn b¡mrrdty lruml
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secrbalieu, GS

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderunrp:

Baljeu, J.N.

woensdag 26 februari 2020 17 :44

secrbaljeu, GS

RETOURTICKET THALYS ROTTERDAM - BRUSSEL 3 MAART 2020 - FW: Bevestiging,

naa m: J ea n nette Ba ljeu, boeki n gscode: RN FWMTN, vertrekdatum: 03 /43 /2A2A

Van: Tickets NS International
Vcrzonden: woensdag 26 februari 20201V:43:19 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen

Aan: Baljeu, J.N.
Onderrverp: Bevestiging, nðam: Jeannette Baljeu, boekingscode: RNFVìIMTN, vertrekdatum: 03103/2020

Bedankt voor uw boeking örl NS International

Betalingsdatum:26 februa¡i2l2} TOtaalprijs
Betaalwijze: Creditcard
Boekingscode: RNFWMTN
Leveringswijze: Mobielticket
Voorwaarden: Bekijk de voorwaarden anline 97o BTW over Nederlands

trajeci: € 7,76

Hoe ontvangt u uw Mobiel Tickets?

Voor u geat reizen downloadt u uw MobielTicket(s) in de NS lnternationalApp op uw
smartphone. Dit doet u door te klikken op de bovenstaande button.
ln de NS lnternationalApp wordt het ticket in het menu "Mijn boekingen" voor u opgeslagen.
Klik hier voor meer informatie en uitleg.
Bij controle in de trein toont u uw MobielTicket op uw smartphone. Een internetverbinding is
dan niet nodig. Zorg ervoor dat uw smartphone voldoende is opgeladen gedurende uw reis.
U kunt er ook voor kiezen om uw ticket(s) voor aanvang van de reis te printen via de button

Als de knop niet werkt, raden we aan de hele URL in de adresbalk van uw browser te
kopiëren:
https :i/www. bene-system.comlh p/pdfservice?pdf= RN FWMTN I 5B2735397496NS2 ü 2A2A

Naast uw ticket(s) heeft u tíjdens de reis een geldig identiteitsdocument met foto (paspoort of
identiteitskaart) nodig.

Aanvullende informatíe over uw reis met Thalys:

r lnformatie over uw zitplaats aan boord van Thalys.
¡ lnformatie over de geldigheid van uw ticket in de zone Brussel , Antwerpen en Luik.

c15400

R) lnternational

Tickets in App

Print tickets



lnformatie over tijdige aanwezigheid op het vertrekstation vanwege mogelijke
veiligheidscontroles.

Reizigers

¡ Jeannette Baljeu - Volwassene

Reisgegeyens

NS lnternationaladviseert om voldoende overstaptijd te plannen. Neem eventueel een trein

eerder naar het opstapstation van uw internationale trein.

Raadpleeg kort voor vertrek onze actuele reísínformatie.

Dat kan via: NSlnternational.nl en de NS lnternational app.

Heenreís Terugreis

Rotterdam Centraal - Bruxelles Midi Bruxelles M¡d¡ - Rotterdam Centraal

a

Vertrek:

Aankomst:

Reistijd:

Overstappen:

Comfortklasse:

di03 mrt 202A am 14:58

di03 mrt 2A20 om 16:08

01:10

0

Eerste klasse

Vertrek:

Aankomsi:

Reistíjd:

Overstappen:

Comfortklasse

di03 mrt 2A20 am2A:52

di03 mrt 2A20 om22:02

01:10

0

Eerste klasse

Routedetails

V 14:58

A 16:08

Rotterdam Centraat tuntþ
Bruxelles Midi

Bruxelles Midi t'^"'1Þ'
Rotterdam Centraal

Routedetails

Y 2A:52

A 22:02

Tariefsoort

2

Op onze treinstations maken we steeds meer gebruik vðn poortjes. Om uw reis zo makkelijk mogelijk
te maken, leggen we u hie¡ uil hoe u deze poortjes kunt openen mel de vierkante barcode op uw
internationale ticket, Zorg dan ook dat u uw internationale ticket bij vertrek of aankomst bij de hand
heeft. Volg de volgende stappen'

n
,f1

,'"#r
I 2. 3.

Mccr informatic?
Gebruik de r-knop op de
lnformatiezuil of ga naar
een servicemedewerker

Ga naar een poorije
met het 'scan ticket'
-symbool.

Houd de vierkante
barcode tegen het
verlichte vlak aan uw
rechterzi.jde.

Het poortie opent.
U kunt nu het stat¡on
betreden of verlaten.

LII OP Toegangspoortjes in Nederland

Tariefsoort



ROTTERDAM C. . BRIJSSEL-ZUID

1 x Volwassene met tarief Premium (AW)
- 1e klas Premium

Rijtuig 31
Titplaats 074

G) lnl.rn¡tlm¡l KvK Utrecht: 30172195

Privacy I Oisclaimer I NSlnternational@2019

BRUSSEL.ZUID . ROTTERDAM C.

1 x Volwassene met tarief Premium (AW)
- 1e klas Premium

Ríjtuig 31
Zitplaats 044

IBAN NL87 ABNA O'95 4684 95

f¡ tìulHìrr.l
wörlþrg

Uw boeking beheren op NSlnternational.nl
Met uw NS account kunt u uw boeking(en) beheren. Bekíjk uw reisschema, download uw
ticket of annuleer (een deel van) uw boeking. U vindt hier informatie over omboeken, het
vertrekspoor en faciliteiten aan boord van uw trein. Als u geen NS account heeft klikt u
hier.

COz-verQelijker
Wist u dat u gemiddeld 7 keer minder COz-uitstoot veroorzaakt dan wanneer u met het
vliegtuig naar dezetfde bestemming reist?

Heeft u nag vragen?
We helpen u graag verder. Bekijk onze veelgestelde vragen pagina op de website of stel
uw vraag dagelijks tussen 07.00 en 23.00 uur via onze livechat. U kunt ook contact
opnemen met NS lnternational Service Center via tel. A30-2300023 of via Twitter
@NS_lnt. We staan dag en nacht voor u klaar

r ËrGíf.

rH^r rtíL tcE
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EcoChecker
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77 Selfscrvlcc

DNR: RNFWMTN ID:ll

Grbrulk¡voorvaerdcn:
. Op internationale reizen zijn de voonrvaarden van toepassing van de vervoe¡der die

op uw tickot staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Vooruaarden NS lntemational en de tariefuoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daamaast geldt altijd de EU Ve¡ordening Reizigersrechtcn (PRR).
Ðe toepaeselijke voonvaardcn kunt u raadplegen op Nslntemational.nl/voon¡aerden.

. Dit vervoerbewijs is alleen geldig als hel ín goede kwaliteit, duidelijk feesbaa¡ cn
ongewijzigd is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.

. Dit vervoe¡bewijs staat op naam. is niel overdraagbaar en is alleen geldig tezamen
met een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, idenfiteitskaart.

. We advise¡en u om tenm¡nst€ 20 minuten voor verlrek van uw trein in het station
aanwezig te zijn wegens mogelijke veiligheidsconlroles.

. BuítEn de opaningstijd€n van uw oompronkelijke vs¡kooppunt kunt u, uitsluitsnd voor
last m¡nute wijzigingen, contact opnernen met NS lntemational Servics Center op
lêlefoonnummer + 31 30 23 000 23: 24 uur per dag ,7 óagøn ín de week beroikbaar.

NS lntcrnational

CNR: III.AKE KGGIHM
ÎYNÌGX EDZZEQ

ililillil illtil rilililtrr$tffi tiltilil
mear hkak srgr vvf

Barcode(s) n¡et vouwen a.u.b.

?E n
2.1. 3.

Mær inlarnatie?
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?an ietvrce¡nedev{?iksi
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Ga naar een poor¡e
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l*{of t4,u4ryVan: KLM Vlucht Info
Verzonden: vrijdag 20 maart 2A2A 07:.12:45 (UTC+01:00) Amsterdam, BerlUn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen
Aan: Baljeu, J.N.
Onderuverpr Uw vlucht is geannuleerd {r,*t

,ún{

q
lf you are unable to see the message below, ôl¡ck here to view.

tå.
l(L tll ï¡ 1 t...: ,t;i ; 2t.;', q, . ¡.,,.,,,,.., ..'iä. t--Í

+
KL1û61
2S/03f mz?
AMS - CWL

Boekingscode:
M53sYB

uw vlucht KL1061 is geannuleerd

Op dit moment kunnen we u niet

omboeken op een andere vlucht

'u,ð [ì \,'eg€ i nreisrestricties

U kunt uzelf omboeken via My Trip

tot 30 september 2A2A

Of stel uw reis uit en ontvang een

voucher die geldig is voor 1 jaar

a

a

a

a

Geachte Mevrouw BALIEU,



+ thsapTlrlæts.nl Bet¿aloverzlcht

Jeannefie Baljeu
Zuiti-Ftollandplein 1

2596hW Den Haag
NL

Travix Nederland B.V

Piet hleinkade 55
1019 GÍ# AmsterdâEt
The Nethe¡lands

*aåum;
25 nsvembef Í.J f Ë

Eel¿ alcverzichlsnur$mer:
tH¡\¡L-1é2i 707S

:r'q,,irel Jfl:,

Vliegticket Volwassene f x {incl. belastingen EUR 4S,16} Cl{¡å--A}rtS

Vliegticket Volwassene 1x {hrcl. belastingen EUR 25,61) AMSCWL

Ð kcffer{s} maximaaË t kç - MRS JEANNETTE BALJE{J CWþAhrS

0 koffe(s) maximaa! 0 kg - MRS JEANNETTE BALJEU AMS-CWL

KÕrt¡ñg

Xoding

Ðossierkasten

Servicepakket Basic

Eetaalwíjze VISÁ. iyeferentie 4ç,4547 SSZçI

Totaal

l'iiÉg?ickets z¡ji'¡ vrügestêid vah Bî\4/, daaronr rnncle geen FT!:rj gegevens Õp dir befaålôverz¡ch1.
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112,'l'É i::"t,

t,0& i ''r

c,08".'

-5,s0 i.,;

*'! $,tS i,..'r',

28,ß& *ttí:

G,0{i ;: ,;':,

Tr¡üit ff{rdcdal¡d ñ-¡f-

3&3,77 Q:''i";ï.



rlÛ Capihl Services GmbH
Th&uuml;ringerallee 1 2 A
T4T52 BEKLIN
Ðeutschland
Phone Nr : +49 03030696969
Fax : 49 03030696930
Emaíj : kartenservi ce@mb-capital-services. de

I

File(s) :1597696
Order(s) : 1611613
Invoice date : 15 January 2020

Im'oice No : 2028-1000699 I

On the basic of the General Terms of Business of Messe Berlin
we hereby confirm your order and invoice it accordingly:

Event Green \Âleek Berlin 2020 17. -26.A1.2t2O

Sales:

fuøistiø Afv

llll Capital Services
Ð,),

Provincie Zuid-Holland
Felix Netten
Zuid-Hollandplein I
2596 A\V Den Haag
Netherlands

BERLIN, 15lanuary ZtZt

Unit
hicc

UAT
RøÊ

Exahúíng
UAT UAT AnüMt

DEyticlctólalid
regular price

m a day of yonr ohoice), Fri l7/0ln02Û - $ln2ßl01n020
I 15.00 19.000/o 2.39

Total @IR)

12.61 i5.{r0

15.0t

VATileøiIs

Tot¡l

Peyøætswúary

Prftf æo@e)
15 January 2020

ln the name and for invoice of the Messe Berlin GmbH
Ust.-ld. hlr: DE1 3662971 4 Sieuer Nr. :271088/31 501
Tickets ere taxable at the site of the event (g 3a UStG - German VAT law)

MB Capital Services GmbH
Managing director: l /llftiËd Wartënberg, Jöm Riccius
Thüringer Allee 12112 A, D-14O52 Betlin
HRG Amtsgericht Charlottenburg HRB 65470
Ïelephone: +49 lÛ)fi 475 57 482
Telefax: +49 (0)30 47S 97 490

VATrãtc

19.0]o/n

VAT

2.39 EUR

2.39EUR

Visa (15.00 EtlR)

lotalpaid:

ExohdingVAT

12.61 EUR

12.61EUR

I¡lh¡dingVAT

15.00 E{JR

15.00EUR

i5.00 EUR

15-10EUR



TRAVET 7/ LEADERS"
Trave& å-saders þ'åetåteråænds

// rJ!
f"lcø" \' 5(#t

N ETHIÊLAND5

Provincie Zuid-Holland
Afdeling Samenleving en Economie
t.a.v. Mw. L. Prins
Zuid-Hollandplein 1

2596AW DENHAAG

Vrieslanllaan 1-3
3526 AA ÜTRËCHT
T +31 30 282 9488
E evenl@n¡.lravelleädersinl.com
W https://www.trâvelleadersint.nl

Dossier:
You¡ ref:

1 28169
û00040s8

27-12-2A19

Date & Destination
Traveler(s)

Dâte

lnvoiceNo. 128169111114 PZH-2û19-720663449kostenplaats396
16-A1-2A20 - Berlin
Mw. Adri Bom-Lemstra, Mw. Johanna Vannistelrooij, Dhr" Peter Graven, Dhr. Felix Neften,
Dhr. Eduard Grootschollen, Dhr. Johannes Koot

Product Unit price Êuro Amount V.A.T

16-01-2420
18-41-202A

16-01-2024
18-41-2420

16-01-2020
18-A1-2A20

16-01-?020
18-01-202CI

16-01-2020
19-01-2A20

16-01-202A
l8*01-2020

Hotel : Berlin Marriott Hotel
lnge Beisheim Platz 1, Berlin
Mw. Adri Bom-Lemstra
Deluxe Room inclusief ontbijt

llotel : Berlin Marriott llotel
lnge Beisheim Plalz 1, Berlin

Deluxe Room inclusief ontbijt

Hotel : Berlin Marriott Hotèl
lnge Beisheim Platz 1, Berlin

Deluxe Room inclusief ontbijt

Hotel : Bcrlin Marriott Hotel
lnge Beisheim Platz 1, Berlin

Deluxe Room inclusief ontbijt

Hotel : Berlin Marriott Hotel
lnge Beisheim Platz 1, Berlin

Deluxe Room inclusief ontbijt

Hotel : Berlin Marriott Hotel
lnge Beisheim Platz 1, Berlin
i*

Deluxe Room inclusief ontbijt

Hotel Tran¡action Fee

2 nights

2 nights

2 nights

2 nights

3 nights

2 nights

€ 330,00 a%

€

€

tolo

CI%

t%

ATo

Ð%

21Yo

ç

€

€

€ 30,25 €

Total €

Total net due l5-01-2020 €

V.A.T

V.A.T,

o%

21Yo

€
€

€
€

0,00

31,50

Totel V.À.7 € 3f .50

Travel Leaders NetherlandË thanks you for your reservat¡on- All our services are subjecl to the general terms and conditÌons ol lhe Associalion of ANVR Travel
Agents and Business Travel Agents, deposited at the Reg¡stry of the Arbitrat¡on Tribunal in Utrecht.

Payment due before above mentioned due date - please inctude the invoice number for our reference

Íh
ëÞ
,ATA BTF

Trâd.Reg.
VÂT
IBAN
SWIFT

24.28.t7 -57
N18070.34.708.8.01
NL38 ABNA 0466 7288 59
ABNÀHL2A

A mámbår ol thê Travál L€ad6rg l{etsðrk

1ll.r\i.,. lirrili f 1i !t Ìjq

lnvo¡cs l{ô. l2Ef69¡llll¿¡, Pâge f/'l
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Aantal
Daturn:

16-jan
17-jan
17:1an
17:¡an

Aard uitgave
Vervoer
Vervoer
Koffie
Vervoer
Totaal:

pensonen: Bedrag: Bestuurder: AmbteliJk en stakeholders:
€.4,4t
Ê "< 

"'r''
c:,s*
€ 3,t3

c13,23



+ theapTkkets.nl Bet¿¿loverzicht

Jeannette Baljeu

Zuid-Hollandplein 1

25964W Den Haag

NL

Travix Nederland B.V.

Piet Heinkade 55

1019 GM Amsterdam
The Netherlands

Datum:
25 novernber 201 9

Betaaloverzichlsnummer:
cHNL-16217078

:l¡tj,,ûeiJll.,,

Vliegticket Volwassene 1x (incl. belastingen EUR 40,,l 6) CWL-AMS

Vliegticket Volwassene '1x (incl. belastingen EUR 25,61) AMSCWL

{i koffe(s) maximaal 0 kg - MRS JEANNETTE BALJEU CWL-AMS

û koffe(s) maximaal 0 kg - MRS JEANNËTTE BALJEU AMS-CWL

Korting

Kort¡ng

Dossierkosten

Servicepakket Basic

Eetaalwijze VISA (referentie 494847 5336)

Totaal

Vl¡eg,tiêkets zijn vrügesteld van BTW dâÁfom vihd je geen BTW gegevens op di1 belaaloverzich!-

1O7,66 i.:t.ti:

112,11 i::..)i:i

0,O0 L-i:l':

0,00 l!Jf:

'5,00 ¡,':..ji.

-10,00 i: Lif;

29,1!0 f,i-lír

0,O0:r1..;it

T[.vir Ncddlaìd B.V, '

263fT Q;t ttt¡



f, ctreapTicftets.nl E-ticlret
F) j{k!t,:lar',,,". -,:

cHNL-16217A78

å MRs JEANNETTE cALJEI, E-ticket nummer: 07 494g260ãgt9
HeÌ e-ticketnummer is beschikbaar voor alle vluchten

+ Heenvlucht, woensdag 25 maart 2OZO

Vertrek

16:40
woensdag 25 maañ 2û2û

Amsterdam
(A.MS) schiphol

flr Bagagc: Niet inbegrepen

Aankornst

16:55
woensdag 25maaft2A2O

Cardiff
(cwL)

Onlíne check-in nummer
MSSSYB

KLM
Vluchtduur: 1 uur 15 mlnuten

Vluchtnummer: KLl 061

Klasse: Economy



E ctreapTickets.nl E-ticket BrlÉ'(lr'"rì' r ' ''i-',

cr-tNL-16217078

å MRsJEANNETTEBALJEU E-ticket nummer: 07 49482602908
Het e-Î¡ckelnurnmer is beschikbaar voor alle vluchten

+ Heenvlucht, donderdag 26 maarl2O2O

Vertrek

17:,25
donderdag ?.6maar12Ð2t

Cardiff
{cwL)

ill Bagagè: Nier inbegrepen

Aankon'lst

19:50
donderdag 26 maarl2Ð2A

Amsterdam
(AMs] schiphol

Online check-in nummer
MS4S3B

KLM
Vluchtduur: 1 uur 25 minuten

Vluchtnummer: KLl062
Klasse: Econorny



'@

Fäctuur nummer

Datum

Koslenplaatsnr.

GebÕekl door

Boekingsnummer

41223606

14tO1t2t

O JANGI

3D4D9M/400177737 I HT

KostenplaaFnr

/ ¿{Íû*/', Ê ffS t,
il -¡-?o?c f

Provincie Zuid-Holland Afdeling FJZ

Postbus 90602

ZSOS LP'$GRAVENHAGE

*q¿count 1059124

Passagier/Groep

LEMSTRA/ADRIANAMRS

Roule

Gebo€kt voor

Amsterdam / Berlin Tegel

KL 1831 - 16ß112A 16:25-17:40 - Klm

Berlìn Tegel / Amsterdam

KL 1832- IAUAA 18:25-19:55 - Klm

LEMSTRA/ADRIANAMRS

Ticket nr - 074339Ð522322

Airline taxen
158.00

70.00

0.00 158.û0

70.00

Route

Geboekt voor

Amsterdâm / Berlin Tegel

KL 1833 - 16101120 19:15-20:30 - Klm

Berlin Tegei / Amsterdam

KL 1826 - 18101120 14:30-15:55 - Klm

LEMSTRAIADRIANAMRS

Ticket nr - 0743390522336

Airl¡ne tâxen

47.Ð0

70.00

0.00 47.00

70.00

Service Fee

Airline Process fee

Service Fee

Service Fee

EI.'|R

10.00

41.00

41,00

4t7.0t

0.00

0.00

û.00

0.0û

10.00

41.00

4r.00

437.O8
Toìaal

Smetlting(enl
Commenis Exchange Tckei - Orig¡nal Tickêt Number 0743390482't13

Exchange Tickel - Original Tickel Number 0743390522522

437,40 0.00BTW nul

ATPI Corporate Travel {is a trade name of ATp Business Travel BV)
Meerenakksrweg 14, 5652 AR, Eindhoven, The Netherlands

T +3f (0)40 23e0980, F +31(0)40 2571491, Ë corporate.eindhovenl@atpi.com, ! www.atpi.com
chambe¡ of commerce number: Amsterdam 27i66lr4s, vAT number NLs064.û6"641.4J01

ING Bank 67,64.88.110, IBAN code: NL43 |NGB 0626 4BB1 10, BtC code: INGBNLZA
Please mention accounl number and invoice number at payment.



Quittung / Ëlecerpt Vielen Dank für lhren Auftragl
Thank you for your ordei!nm EE EE

rcKonzessions-Nr.
Cab no.

l*fífå?[i:,,.,rï
f staatrarrrt / city nloe

,T:
f Rechnungsfahrt / tüvoice RideEinfach den eR-Code scannen

und d¡e Taxi-App downtoaden ôtr)
c-\
\;ffi

Scan the eR-code for
an easy app c{ownlôad

Zahlungsarten / payment M€thodsEvtsA-tr 8g O*u-r*çh* ) nyp4



-J

DNR: KDWXVND ID:2 Jr'iiu"/t eçÊ-q
l-ê-*

t A*?4LU* 
¿

NS Internationa!

TTÍ LTIONG
HHÏ.fSV .]CXEBA

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.

nG!) VERVOERBEWIJS
ICE BILLET

crv 1184

Gebruiksvoorwaarden:
. Op intemationale reizen zijn de vooruaarden van toepassing van de vervoe¡der die

op uw ticket staat genoemd. Als u met NS reist zijn dit in ieder geval de Algemene
Voorwaarden NS lnternational en de tariefvoorwaarden die op uw ticket van
toepassing zijn. Daarnaast geldt altijd de EU Verordening Reizigersrechten (PRR).
De toepasselijke voonruaarden kunt u raadplegen op NSlnternational.nl/voorwaarden.

. Dit vervoerbew'rjs is alleen geldig als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en
ongewijzigd is afgedruK (kleur of zwart-wit) op blanco, wit A4 papier.

. Dit vervoerbewijs staat op naam, is niet overdraagbaar en is alleen geldig tezamen met
een geldig identiteitsdocument met foto: paspoort, identiteitskaart.

" (SUPER)SPARPREIS (EUROPA): tarief met beperkingen. Uw ticket is alleen geldig op
de ICE/IC/EC treinen, het traject en datum vermeld op uw ticket. U bent wel flexibel in
het kiezen van aansluitende (NS) treinen en buitenlandse regionale tre¡nen.

. FLEXPREIS EUROPA: u mag op uw traject, binnen de geldigheid, ook andere treinen
in uw treincategorie (A: lCE, B:IC/EC of C: overige treinen) of lagere categorie nemen.

" +City: Als deze toevoeging op uw ticket staat vermeld, mag u voor uw reis van/naar
het betreffende station gebruik maken van het lokale openbare veryoer"

. Uw reisschema kan door bijvoorbeeld werþaamheden nog wijzigen. Controleer
daarom uw reisadvies kort voor vertrek.

VINTGES,MARIEGABRIE
3 VOLWASSENEN

K

* *
n

*****
*
*

*
*

2
*

vrÀ <1080> (07.02.2020) B-Hbf 8:42 rcE642-T.CF,652/Ét-Hbf. 10:40 rC148*
BadBentheím (Gr) < 1184 >ICttHengeIo

TARIEF MET VOORWAARDEN

ALLEEN GELDIG VOOR DE OP DIT

EUROPA

EUR "**299.*** ***********

AGENT AGENT

Ref:1059124

4750A
0487 16690454
310120 l3:55

0710212020 08:42 BERLIN HBF

Ref.nr:8064101 5'l 045

0710212020 10:40 HANNOVER HBF

Ref.nr:80641 01 5 l 044

07 10212020 14:29 AMERSFOORT

10:28 HANNOVERHBF

14:24 AMERSFOORT

l5:25 ROfiERDAM CENTRAAL

tcE642

rc 148

tc646

044 046 048

034 036 038

ô 5= .l
22

I

Uw reisschema en geboekte reservering(en)

Overzicht:

Vervoerbewijs

Reservering(ên) (Deze pr¡s is geld¡g voor alle passagiers)

EUR

EUR

299.70

24.00

7 3 e^^c'741,e-
Voo}naam

€ ¡çø
LEMSTRA

ûCrt
l'¿ADRIANA

Passagierslijst:

Naam

e,'

?¡"
2.1 3.
Houd de vr€rkanlÊ
bärcode tegen heT

verlichte viâk âárl
uw rechterz¡tde

Meer infomatie?
Gebrurk de rknoÞ op d€
lnlo.fiåt¡ezuil û1 qå nðar
een sen¡rcenedewerkel

6a nåår €€n poô{ie
mel hel .saån 

tickel'
-symbool

Hèt t)ôortle opent
t-r kr¡nl nÙ hel statrÖn

Lretreden oi verl¿ten

Li' !j¡ 6eb¡urk deze vlerkantË.bàrcode om het poorl,e op hei statron
t€ operìen. U lloeft nrel rn en ilrt te checken. à

4le



DNR: KD\üXVND ID:2 Geldig:O7. 02.2020 - 08.02.2020 NS lnternational

Het station betreden of verlaten

Op de Nederlandse treinstations maken we steeds meer gebruik van poortjes
Met onderstaande vierkante barcode kunt u deze openen.
Houd deze pagina bij vertrek uit of aankomst in Nederland bij de hand.

Dit is geen vervoerbewijs.

Gebruiksvoomaarden:
. Dit passageticket heeft u als aanvulling gekregen bij een boeking waarbij meerdere

personen op één vervoerbewijs reizen.
. Voor het openen van een poortje maakt de eerste reiziger gebruik van de vierkante

barcode op het vervoerbewijs. De medereiziger gebruikt hiervoor dit passageticket.
. Dit passageticket is alleen te gebruiken op dezelfde datum als vermeld op het

bijbehorende vervoerbewijs.
. Dit passageticket is alleen te gebruiken als het in goede kwaliteit, duidelijk leesbaar en

ongewijzigd is afgedruK (kleur of zwart-w¡t) op blanco, wit A4 papier in portretformaat.

Barcode(s) niet vouwen a.u.b.

E
,-&û

21 3.
Hôuri de vrerkantÉ
barrod€ tegen hel
vef¡ichte vlak ¡¡an

uw rechlêurjde

Meer ¡nformatiè?
Gebruik Ce tsknop op de
lnforrïìêliez0t{ öf gå naãl

een reru¡cemedewerker

Gê naâr s€n Þoort¡Ê
meì het scän trcket'
-symboo¡

Hel poor.tje ôpeñt.
U kunt ru het stàtton

oelredeD ot verlêlen

L.:l C)Þ Gebru¡k deze vierkante bârcode orn hel poortie op het statron
te openerì. U hoefl niet rn en úrt te (hecker.ì. )

ara



L-L."'Å

@ €'úz

ProvÍncio Zuid-Holland Afdeling F JZ

Postbus 90602

2509 LP'S.GRÂVENHAGE

Account 1059124

Passagier/Groep

LEMSTR.A/ADRIANAMRS

Fãctuur nummBr

Datum

Kostenplaatsnr.

Geboekt doo¡

Boekingsnummer

41237443

31t01t20

sR268K/4001887211E,D

Kostenplaatsnr

Route

Gêboekl voor

Amsterdam / Berlín Schonefeld

U2 4562 - 06102120 09:1 0 - 10:35

LEMSTRA/ADRIANAMRS

Ticket nr - K1D18ZS

Airline taxen

94.74

0.00

0.00 94.74

0.00

Service Fee

Fee surcharge ticket on credit

Service Fee

EUR

26.00

41-00

tgt.?¡t

0.00

0,fr!

26.û0

ü.oa

1ø1.I4

0.00

lobd

BTW nul 161.74 0.00

å o *" rnenLÊ.tmnev :

6 Ç.t Y 0Ú(\ "7ß2þ

ATPI Corporate Travel (is a trade name of ATP Business Travel BV)
Meerenakkerweg 14, 5652 AR, Eindhoven, The Netherlands

T +31(0)40 2380980, F +31(0)40 2571491, E corporate.eindhovenl@atpi.com, I wvw.atpi.com
Chamber of commerce number: Amsterdarn 27166945, VAT number NL8064.06.641.801

ING Bank 6?.64.88.110, IBAN code; NL43 INGB 0676 4881 10, BIC code: INGBNL2A
Please mention account number and invoice number at payment.



MB Capital Services CimbW
Thïtingerallee 12 A

"14052 BERLTN
Deutschland
Phone Nr : +49 03030696969
Fax : 49 03030696930
Emai I : kartenservice@mb-capinl- services. de

-

File(s) :1682197
Order(s) :1696520
Invoice date : 04 February 2020

Invoice No : 2020-10M2679

On the basic of the General Terms of Business of Messe Berlin
we hereby confirm your order and invoice it accordingly:

Event FRUIT LOGISTICA Berlin 2020 05. - 07.02.2020

Sales:

DesøÍotíon

llll Capital Services
f.m
L-'J(*

Provincie Zuid-Holland
Felix Neften
Zuid-Hollandplein 1

2596 AW Den Haag
Netherlands

BERLIN, 04February 2020

Olv
UnÌt

hìae
UAT
Rate

Excluding
UAT UAT Amont

Day pass Fndt Logistica2020,Wed 0510?/2V20' Fti 07 lùn020
regular price 32.00 19.00% 5.11

Tobl (EUR)

26.89 32.00

32.00

UAT debiß VATraûc

19.00%

VAT

5.II EUR

5.ll EUR

Visa (32.00 EUR)

Totalpaid:

ExcludingVAf

26.89 EUR

26.89EUR

IncludingVAT

32.00 EUR

32.00EUR

32.00 EUR

32.00EUR

Tdal

Pa¡mentsummary

Paidmord(s)
04 February 2020

ln the name and for invoice of the Messe Berlin GmbH
Ust.-ld.Nr: DE1 36629714 Steuer Nr.:271088/31 501
Tickets are taxable at the site of the event (S 3a USIG - German VAT law)

MB Capital Services GmbH
Managing director: \ /ilfr¡ed Wartenberg, Jôrn Riccius
Thüringer Allee 12h2 A, Ð-14052 Beilin
HRG Amtsgericht Charlottenburg HRB 6S470
Telephone: +49 (0)30 479 97 482
Telefax: +49 (0)30 479 97 490
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Provincie Zu¡d-Holland Afdeling FJZ

Postbus 90602

2509 LP'S-GRAVENHAGE

Account I 0591 24

Påssagier/Groep

LEMSTRA/AÞRIANAMRS

Fectuur nummer

Datum

Koslenplaâtsnr.

Geboekt door

Boekingsnummer

4'1237738

31101120
:1lt

sR268K/4001887211E,D

Hotel

Lokaliteit

Aantal nachten

Check in

Check out

Geboekt voor

EUROPA CITY

Berlin Schonefeld, Germany

1

06102t20

07t02120

LEMSTRAJADRIANAMRS 97.10 0.00 97.1 0

Service Fee

Fee surcharge hotel on cred¡t

Service Fee

26.0ø

10.50 2.21

31.46

12.7',1

?fin2,

5.46

7..ilrlglßrl TUR rs&60

BTW hoog tariel aftrekbaar

BTW nul

36,50

97.10

7.67

o.o0

\r
Ü O<-t-t"ne.,^,L't^vnq c - 

=

7 *"Yrlcr'ì ?,"'1 .

V.af,tuu,* -t, ',ib Lagrsttc q

ATPI Corporate Travel (is a trade name of AfP Business Travel BV)
Meerenakkerweg 1A, 5652 AR, Eindhoven, The Netherlands

T +31(0)40 2380980, F +31(0)40 25714s1, E corporate.eindhovenl@âtpi.com, lwww-atpi.com
Chamber of commerce number Amsterdam 27166945, VAT number NL8064.06.M1.801

ING Bank 67.M.88.110, IBAN code: NL43 INGB Û676 4881 10, BIC code: INGBNL2A
Please mention åccount number and invoice number at paymênt.
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ùanke, dass Sie nlt laxi Berlin
fon 030¡202020 gefahren sinril
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F/ICTUUR

Ðatum

29-01-2A20

Omscñrijving

,ii; :,:,;, r:tî¡-::.il¡ :: .a.
/ -,i-'t':':t.!. .ri r:,;r;..r_;.r¡. ,.

Provincie Zuid-Holland
Bureau Financiële Administratie
Kostenplaats Deelproductnummer
Mevr. J.N. Baljeu
Zuid-Hollandplein 1

2596 AW DEN HAAG

ooooooo1002306608000 Bureau Financiële
Administratie/,Deelprdnr.

Factuumr,

71200L1481

411

Debiteurennr.

13187

Poortersbijdrage 2020

Bedrag

€ 269,00

269,00

0,00

0,00

56,49

325,49

BTW Totaal Exclusief BTW

BTW 0 o/o ovêI € 0,00

BTW 9 o/o av?t € 0,00

BTW 21 o/o oV€r € 269,00

Totaal te betalen

Gelieve het totaalbodrag binncn 14 dagen over tê maken op óón van do ondcnstaande rckeningen
tên namG van Stichting lntemat¡onaal Pcrcccntrum Nieurvspoort en onder vermelding van dcbiteurun- ên factuumummêr,

€

€

€

€

€

IBAN NL85 |NGB 0000 06't3 46
BIC INGBNL2A

IBAN NL88 ABNA 0513 7242 65
BICABNANL2A

KvK Haaglanden 41151559
BTW NL002872857801
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Provincie Zuid-Holland
Gedeputeerde Staten
KPL

Mevr. A.W. Bom-Lemstra
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

OOOOOOO100230660S000 Bureau Financiele Adm. Ged. Staten

Ðatum Debiteurennr. Facluumr.

29-01-2020 t5827 71209fi489

Omschrijving

Poortersbijdrage 2020

Bedrag

€ 269,00

269,00

0,00

0,00

56,49

325,49

BTW Totaal Exclusief BTW

BTW 0 o/o ovêr € 0,00

BTW 9 o/o ovar € 0,00

BTW 21 o/o oYêt € 269,00

Totaal te betalen

Gclieve hct totaalbodreg b¡nncn 14 dagen over le maken op één van de ondclstaande rckeningen
tên namê van Stichting lnternationaal Petrsccntrum Niêuwcpoort ên onder vcrmelding van dcbiteuren- en factuumummer.

€

€

€

€

€

IBAN NL85 |NGB 0000 0613 4ô
BIC INGBNL2A

IBAN NL88 ABNA 0513 7242 65
BIC ABNANL2A

KvK Haaglanden 41151559
BTW N100287285780'l



ffi'..'Fffi¿FACTUUR

Dhr. F. Vermeulen
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

oooooool002306608000

Provincie Zuid-Holland
Kostenplaats gedeputeerde

Bureau Financiële Administratie

Factuumr.

7120011488

Datum

29-0L-2020

Omschrijving

Debiteurennr.

15682

PooÊersbijdrage 2020

Bedrag

€ 269,00

269,00

0,00

0,00

56,49

325,49

BTW Totaal Exclusief BTW

BTW 0 o/o oYêr € 0,00

BnV 9 o/o ovêt € 0,00

BTW 21 o/o ovêr € 269,00

Totaal te betalen

Gelicve hot totaalbcdrag b¡nnen 14 dagen over tc maken op één van de ondon¡taande rekeningen
ten name van Sticht¡ng lntsmat¡onaal Pcrscentrum Nieuwspoort on onde¡ vcrmelding van debitguiþn- en factuurnummer.

€

€

€

€

€

IBAN NL85 tNcB 0000 0613 46
BIC INGBNL2A

IBAN NL88 ABNA 0513 7242 65
BIC ABNANL2A

KvK Haaglanden 41151559
BT\^/ N1002872857801


