Fotograferen en filmen bij NS: voorwaarden en
veiligheidsvoorschriften
Je opnamen mogen de bedrijfsvoering van NS niet verstoren en niet voor onveilige situaties zorgen.
Bedrijfsvoering
Onze reizigers en NS-medewerkers mogen op geen enkele wijze hinder ondervinden en de opnamen
mogen de dienstregeling niet verstoren.
•
•
•
•
•
•
•

Zonder toestemming mogen er geen wijzigingen aangebracht worden aan de fysieke situatie op
het station, perron of in de trein.
Filmen of fotograferen in de ochtendspits (werkdagen tussen 07:00 uur en 09:00 uur) en de
avondspits (werkdagen tussen 16:30 uur en 18:30 uur) is niet toegestaan. In de spits mag je ook
geen voorbereidingen treffen voor opnamen of afbouwen.
Zorg zelf voor een geldig vervoersbewijs bij opnamen in de trein.
Bij opnamen op de trein: stel de conducteur ter plekke op de hoogte van je activiteit en toon de
toestemming. De conducteur kan bepalen dat het door de actuele situatie niet verantwoord is
opnamen te maken, ook al is er eerder toestemming verleend.
De doorgang voor reizigers en andere gebruikers van het station mag niet belemmerd worden.
Ook moet je een afstand van minimaal 5 meter bewaren tot (rol)trappen, poortjes, paaltjes en
liften.
Zorg ervoor dat de omroep met reisinformatie altijd goed verstaanbaar blijft.
De geleidelijn voor blinden en slechtzienden moet altijd vrij blijven.

Veiligheid
Houd de veiligheid van reizigers, NS-personeel en jezelf strikt in acht. Aanwijzingen van
medewerkers van NS, ProRail en je eventuele begeleider moeten onmiddellijk opgevolgd worden.
• Er mogen geen opnamen gemaakt worden waarin gevaarlijk, hinderlijk of negatief
(voorbeeld)gedrag getoond wordt.
• Het is absoluut verboden opnamen te maken in de sporen. Je mag de spoorbaan alleen
oversteken via de veilige, voor reizigers bestemde oversteekmogelijkheden.
• Als er extra licht wordt gebruikt, moet dit zo worden opgesteld dat de machinist er geen hinder
van ondervindt. Om verblinding van de machinist te voorkomen is het verboden een flitslicht te
gebruiken in de richting van een naderende trein.
• Op de bovenleiding staat hoog voltage. Let dus op met naar boven uitstekende objecten (bijv.
geluidsmicrofoons). Houd deze tenminste 1.50 m van de bovenleiding verwijderd.
• Blijf binnen de strepen op de perrons. Als er geen streep is, blijf dan tenminste 1 meter van de
perronrand verwijderd.
• Bij opnamen waarbij meer dan 5 personen betrokken zijn kan NS je verplichten om een erkend
werkplekbeveiligingsbedrijf in te schakelen om de veiligheid te waarborgen.
Portretrecht
Onze klanten/reizigers en NS-medewerkers mogen niet ongevraagd worden geïnterviewd of
nadrukkelijk in beeld worden gebracht, tenzij deze personen daar expliciet toestemming voor
hebben gegeven. Anonimiteit dient te worden gewaarborgd (portretrecht). Foto-, film- of
geluidsmateriaal mag niet zonder toestemming van NS ter beschikking van derden of voor gebruik
voor andere doeleinden dan waarvoor toestemming is gegeven.

Disclaimer
NS is niet aansprakelijk voor omstandigheden (voorzienbaar of onvoorzien) die opnamen in de weg
staan of verhinderen. NS is niet aansprakelijk voor schade die tijdens je activiteiten ontstaan. Ook
voor alle andersoortige schade ontstaan i.v.m. de opnamen is NS niet aansprakelijk, tenzij sprake is
van grove schuld, nalatigheid of opzet van de zijde van NS. Alle aanwijzingen die door NS worden
gegeven dienen nauwkeurig opgevolgd te worden. Niet opvolgen van instructies kan leiden tot
onmiddellijke intrekking van de toestemming en stopzetting van opnamen. Als dat in verband met
de orde, veiligheid of goede bedrijfsvoering noodzakelijk is, heeft NS het recht zonder opgaaf van
reden bepaalde personen niet toe te laten of te verwijderen en geplande activiteiten op elk tijdstip –
ook tijdens opnamen - te annuleren.
NS wil ten gevolge van foto-, film- of geluidsopnamen niet geassocieerd worden met zaken als
terrorisme, agressie, drugs, vandalisme en wangedrag. NS is religieus en politiek neutraal, neemt op
dit gebied geen stelling en spreekt geen voorkeur uit. NS wil niet dienen als decor of aanleiding voor
derden die hun product op de markt willen zetten door zich negatief af te zetten tegen NS.

