Catalogus bestelling
Uw producten en diensten overzichtelijk beschikbaar
voor NS bestellers

Catalogus bestellingen
U kunt uw producten en diensten in een digitale catalogus aanbieden
aan NS. Op deze manier kunt u uw producten en diensten efficiënter
aanbieden en wij op onze beurt weer efficiënter bestellen. Bovendien
brengt het voor ons als NS een hogere kwaliteit en snellere verwerking
van inkoopopdrachten met zich mee. Daarnaast biedt bestellen via een
digitale catalogus u een betere zichtbaarheid van uw producten en/of
diensten binnen de bedrijfsonderdelen van NS.
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Als ik een catalogus heb, kan ik dan
ook gebruik maken van e-ordering?
Op het moment is e-ordering niet mogelijk
binnen de NS. Halverwege 2015 begint NS
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NS?
Houd rekening met een doorlooptijd van 1
tot 3 maanden, afhankelijk van de
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eigen ervaring op dit gebied.

