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Inleiding 

Vervoersmogelijkheden in en om de gemeente Schagen 

In en om de gemeente Schagen kunt u behalve met het openbaar vervoer zoals bus en trein, ook 

met andere vervoerders reizen. In dit vervoersboekje vindt u een overzicht van die andere vervoerders 

voor diverse doelgroepen. Van commerciële taxi’s tot de vrijwilligersdiensten zoals Seniorenbus 

Schagen, Graag Gedaan en de 60+ Bus. 

Voor informatie over de trein, de bus en de buurtbus kunt u terecht op www.9292ov.nl of bellen naar 

0900 9292. 

Hoe gebruikt u het vervoersboekje? 

In de inhoudsopgave op pagina 3 staat een overzicht van verschillende vervoerders. De 

vervoerders staan gerangschikt in willekeurige volgorde. 

Leest u het vervoersboekje digitaal? Dan kunt u in de inhoudsopgave op de namen van de 

vervoerders klikken. U komt dan rechtstreeks op de pagina terecht waarop meer informatie over de 

vervoerder staat. 

Hier vindt u informatie over wat bijvoorbeeld de tarieven zijn, of er wel of niet een rollator, rolstoel of 

scootmobiel mee kan en of u zittend in uw rolstoel vervoerd kan worden. Als u een vervoerder belt, kunt 

u uw rit en de eventuele andere voorwaarden met hem bespreken. 

Ondervindt u (lichamelijke) beperkingen wat betreft het vervoer binnen de regio? Vraag dan het 

wijkteam van de gemeente naar de mogelijkheden voor ondersteuning! 

Heeft u een vervoersbedrijf in de gemeente Schagen en omgeving en wilt u zich aanmelden voor het 

vervoersboekje? Neem dan telefonisch contact op: (0224) 210 400. 

 

Let op: de prijzen die in het vervoersboekje staan, zijn door de vervoerders zelf aan ons doorgegeven. 

Mochten deze prijzen niet kloppen, dan is de gemeente hiervoor niet aansprakelijk. Met het 

vervoersboekje hebben wij niet geprobeerd compleet te willen zijn. Wij hebben geen prijsafspraken of 

contracten met de vervoerders die in het vervoersboekje staan.   
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Graag Gedaan 

De Graag Gedaan werkgroepen zijn vrijwilligers die vervoer verzorgen met hun eigen personenauto. 

Zij doen dit voor inwoners van de gemeente Schagen. 

Voor wie 

In principe iedereen, maar alleen als een mogelijkheid van ander vervoer niet mogelijk is. U moet wel 

wonen in de gemeente Schagen. 

Wanneer 

Als er een vrijwilliger beschikbaar is. 

Wat kan er mee 

Rollator, opklapbare rolstoel, hulphond. 

Waarheen 

Vanuit de eigen woonplaats naar de bestemming en retour.   

De meeste afdelingen van Graag Gedaan geven aan alleen te rijden naar ziekenhuizen/afspraak 

artsen en geen vervoer te bieden voor sociale contacten, clubjes en dergelijke.  

Tarieven 

U kunt de kosten opvragen wanneer u de rit bespreekt. Dit kan per Graag Gedaan verschillen. 

Reserveren 

Inwoners voormalige gemeente Zijpe *   tel.: 06- 57 15 01 10 /      09.00-10.30 uur / ma, woe, vrij 

Graag Gedaan rijdt niet vanwege corona in Oud Zijpe 

Alleen bij zeer dringende zaken kan er gebeld worden met 06-23648131. 

 

Schagen (stad): tel.: (0224) 296 366 09.00-10.00 uur /   di t/m vrij 

 

Tuitjenhorn: tel.: (0226) 393 335 09.00-9.30 uur /  ma en woe 

Voor noodgevallen:  0226-391821 of 0226-392395 

 

Waarland: tel.: (0226) 422 571    bellen kan op alle dagen 

 

Warmenhuizen: tel.: (0226) 393 838 9.15-10.15 uur  / ma en vrij 

 

Dirkshorn Graag Gedaan biedt hier geen vervoer meer aan.  

 

Sint Maarten: tel.:  06-43 96 98 02     bellen/inspreken kan elke dag  

 

 

* De voormalige gemeente Zijpe omvat: Petten/Callantsoog/Burgerbrug/Oudesluis/Schagerbrug/Sint 

Maartensbrug/Sint Maartensvlotbrug/’t Zand/Sint Maartenszee, Burgervlotbrug (en nog enkele 

buurtschappen, waaronder Abbestede, ’t Buurtje, De Stolpen, Groote Keeten, Het Korfwater, 

Keinsmerbrug, Leihoek, Mennonietenbuurt, Stolpervlotbrug en Zijpersluis)
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60+ Bus 

De 60+ Bus rijdt binnen de stad Schagen en verzorgt vervoer met een personenbus. 

Voor wie 
Voor personen van 55 jaar en ouder binnen de stad Schagen. 

Wanneer 
Maandag tot en met vrijdag:        09.00-22.00 uur 

Weekend: 09.00-18.00 uur 

Feestdagen:                                         afwijkende tijden 

Wat kan er mee 
Opklapbare rolstoel, rollator en hulphond. Mensen kunnen niet zittend in de rolstoel vervoerd worden. 

Passagiers stappen zelfstandig in en uit het vervoermiddel, met waar nodig een helpende hand van de 

chauffeur. 

Waarheen 
Binnen de stad Schagen (inclusief camping Burghorn en het Crematorium). 

Tarieven 
€ 1,00 per enkele rit en € 2,00 voor een retour. Contant betalen aan de chauffeur. Een tienrittenkaart 

kost € 10,00. 

Optie: terugkerende ritten kunnen ook op de vaste lijst. U hoeft dan alleen te bellen bij verhindering. 

Reserveren 

Eén werkdag van tevoren, ma t/m vrij van 14.00-15.30 uur. U kunt een rit uitsluitend telefonisch 

reserveren. Telefoonnummer: (0224) 272 888 

 

Op vrijdag kunnen ritten aangevraagd worden voor de zaterdag, zondag en maandag. 

Ritten voort medische afspraken (huisarts, tandarts, fysio etc) mogen verder van te voren worden 
afgesproken. 

Website: https://www.60plusbusschagen.nl  
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Seniorenbus Schagen 

Voor wie 

Voor inwoners van de (voormalige) gemeente Zijpe*/Schagen. De Seniorenbus is een comfortabele bus 

die u op verzoek vervoert naar alle bestemmingen in de kop van Noord Holland , zo ook voor bezoek 

aan ziekenhuis, fysiotherapie, (tand)arts, en winkelcentrum. 

Als u ouder wordt kan zelfstandig reizen moeilijk worden. Wij kunnen u vervoeren naar de winkels of naar 

de familie. Zo kunt u actief blijven en sociale contacten onderhouden. De Seniorenbus heeft geen 

vaste route, maar rijdt van deur tot deur. De regio waarin wij u vervoeren strekt zich uit tot Alkmaar, Den 

Helder en Hoorn. 

• Ziekenhuisritten naar Alkmaar en Den Helder krijgen voorrang. 

• Op zondag rijdt de bus niet. 

• U betaalt alleen de ritprijs en wij hebben geen lidmaatschap. 

De Seniorenbus kan alleen functioneren met behulp van vrijwilligers. De chauffeurs/chauffeuse op de 

bus zijn allen zeer gemotiveerd en staan altijd voor u klaar en houden  rekening met uw beperkingen 

en bieden hulp bij het in- en uitstappen. De rollator kan mee. 

Wanneer:                                                                                                                                               
Veilig vervoer met zorg van deur tot deur 

De Seniorenbus rijdt op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. 

Een  dag van tevoren bellen voordat u uw rit(ten) wilt maken.  U kunt bellen van maandag t/m vrijdag 

van 9.00 tot 11.00 uur bellen naar  0223-535826. 

Ritten voor ziekenhuis of artsenbezoek mogen eerder afgesproken worden.  

Een chauffeur haalt u op vanaf de deur en brengt u tot aan de deur van uw  bestemming en op de 

afgesproken tijd wordt u weer opgehaald. 

Tarieven:                                                                                                                                                             
Geen lidmaatschap , u betaalt enkel een kilometer prijs van € 0,30 met een minimum van € 3,- per 

enkele rit. De ritten kunnen worden gecombineerd, in de bus is plaats tot 8 passagiers of max 4 

rolstoelen +2 zitplaatsen. 

Rolstoelvervoer:                                                                                                                                               
De bus heeft een voorziening voor rolstoelvervoer. Er kunnen meerdere rolstoelen tegelijk vervoerd 

worden. Toegankelijk voor alle rolstoelgebruikers , ook uit stad Schagen. De rolstoel wordt op een veilige 

manier vastgezet. de vastzet punten zijn verankerd in de vloer ,en alle rolstoelen kunnen hebben een 

eigen (verlengde) veiligheidsgordel. 

Website : www.seniorenbusschagen.nl  
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Noordkopvoorelkaar 

Noordkopvoorelkaar.nl is een initiatief van Wonen Plus Welzijn en MEE & de Wering in 

samenwerking met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en zorg- en 

welzijnsorganisaties. Het vormt een verbindende schakel tussen mensen met een hulpvraag, 

vrijwilligers en organisaties in de gemeenten. 

Hier komen vragen naar en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar. 

Voor wie 
Voor iedereen in de gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen vanaf 16 jaar. 

Wanneer 

Als de hulpvrager en de vrijwilliger of organisatie beschikbaar is. Samen maakt u een afspraak. 

Wat kan er mee 

Dit is afhankelijk van de vervoerder en diens vervoersmiddel. In samenspraak kunt u overleggen welk 

hulpmiddel mee kan. 

Waarheen 

U geeft aan waar u naartoe wilt en kijkt in samenspraak met de vrijwilliger of organisatie of dit mogelijk 

is. 

Tarieven (indicatief) 

Gratis. De aanbieder kan wel en vergoeding vragen voor brandstofkosten en eventuele andere 

bijkomende kosten zoals parkeergeld. 

Reserveren 
1. Schrijf u vrijblijvend in als vrager of aanbieder van hulp. Plaats zelf een oproep of kijk rond in 

de vragen die open staan of bekijk de aanbieders. 

2. Wissel berichten uit met iemand die u zou kunnen helpen of iemand die u helpen kan. 

3. Maak een afspraak! 

Website: www.noordkopvoorelkaar.nl  
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Stichting Rolstoelbus Alkmaar (SRA) 

Stichting Rolstoelbus Alkmaar (SRA) is een vrijwilligers organisatie die zich al 35 jaar bezig houdt met het 

vervoer van rolstoel gebruikers tegen kostprijs. 

Voor wie 

De stichting vervoert uitsluitend personen die (tijdelijk) van een rolstoel gebruik moeten maken en hun 

begeleider(s). Personen moeten al dan niet tijdelijk rolstoelafhankelijk zijn. 

Wanneer 
De rolstoelbussen rijden van 09.00 tot 17.00 uur, zeven dagen per week. Latere ritten op aanvraag 
mogelijk 

Wat kan er mee 
Rolstoel, rollator, hulphond. Vervoer zittend in een rolstoel is mogelijk. Vervoer van een scootmobiel is 

mogelijk. De gebruiker dient dan wel plaats te nemen in één van de vaste stoelen in de bus. Alle 

chauffeurs zijn bekend met de doelgroep. 

Tarieven (indicatief) 

Rolstoelvervoer: 

- € 0,40 per gereden kilometer gerekend vanaf het kantoor SRA (Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar/ 
Wilhelminalaan 28 Alkmaar) naar het afhaaladres en de bestemming en in omgekeerde volgorde weer 
terug.  

Let op: Er is geen pinautomaat in de bus; er moet contant betaald worden.  

Rolstoelbus 

SRA beschikt uitsluitend over twee rolstoelbussen. 

(Drie rolstoelen per bus en 2 à 3 begeleiders per bus).  

Let op: ivm corona: nu 1 client (met 1 begeleider) per keer 

Vervoersgebied 

Stichting Rolstoelbus Alkmaar is actief in Alkmaar, Schagen (plus van en naar Alkmaar) en omstreken en 
rijdt op aanvraag indienmogelijk door heel Nederland. Aanvragen bij voorkeur per mail. 

Reserveren 

Reserveren vereist. Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Na 17.00 uur wordt de 

telefoon doorgeschakeld naar een mobiele telefoon. 

Reserveringen tel.: (072) 515 15 16 

Email: rolstoelbusalkmaar@hotmail.com  

Website: www.rolstoelbusalkmaar.nl  
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Zonnebloemauto 

De Zonnebloemauto heeft betaalbaar vervoer op maat. Ze bieden rolstoelvervoer voor een 

betaalbare prijs. Iedereen moet in alle vrijheid op pad kunnen gaan, ook als u gebruik maakt van 

een rolstoel/scootmobiel. 

Voor wie 

Voor iedereen die gebruik maakt van een rolstoel of scootmobiel. Daarnaast kunnen er 3 of 4 andere 

personen extra mee, afhankelijk van de grootte van de scootmobiel/rolstoel. 

Wanneer 
Als er een Zonnebloemauto beschikbaar is. 

Wat kan er mee 

Rolstoel, scootmobiel, hulphond. Vervoer voor personen zittend in een rolstoel is mogelijk. 

De bediening van de Zonnebloemauto is niet aangepast. De bestuurder moet in het bezit zijn van een 

geldig rijbewijs B. 

Waarheen 

U kunt de auto huren en door heel Nederland rijden. 

Tarieven (indicatief) 
Een Zonnebloemauto kost € 40,- per dag. Hierbij zijn de eerste 100 kilometer inbegrepen. Wilt u meer 

dan 100 kilometer rijden? Dan kost elke extra kilometer € 0,20. De brandstofkosten zijn exclusief. U krijgt 

de auto volgetankt mee en levert de auto weer volgetankt in. 

Om een auto te kunnen huren heeft u een Zonnebloem-pas nodig. Deze pas kan worden 

aangevraagd door de persoon die gebruik maakt van een rolstoel of scootmobiel. Dit kost eenmalig 

€ 10,-. 

Reserveren 

Met het pasnummer kunt u de Zonnebloemauto reserveren via de website van Welzorg: 

www.welzorg.nl/auto-op-maat/zonnebloem/.  

Let op: u maakt dan een pre- reservering en krijgt zo snel mogelijk bericht van Welzorg of de auto 

beschikbaar is. U kunt ook direct telefonisch reserveren: 088 00 16 717. 

Wilt u Zonnebloemauto huren, maar bent u op zoek naar iemand die hem kan rijden? Dan is het 

mogelijk om er via de Zonnebloem een vrijwilliger als chauffeur bij te vragen. Als u de auto reserveert, 

kunt u in het reserveringsformulier of telefonisch (088-00 16 717) aangeven dat u een vrijwilliger als 

chauffeur nodig hebt. 

Verspreid over Nederland zijn er verhuurlocaties te vinden, waaronder in Schagen: 

Louwman Schagen, De Fok 11, 1742 PC Schagen 

Meer informatie: https://www.zonnebloem.nl/zonnebloemauto
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Valys 

Wilt u verder dan 25 kilometer reizen vanaf uw huis en heeft u een mobiliteitsbeperking? Dan kunt u 

dat, wellicht, doen met Valys. Valys verzorgt vervoer met de taxi en de trein als uw bestemming op 

meer dan 5 openbaar vervoerzones (OV-zones) van uw huis is. 

Voor wie 
Valys is voor mensen met een (mobiliteits)beperking. Om te kunnen reizen met Valys heeft u een Valys-

pas nodig. Deze kunt u bij Valys aanvragen via de website www.valys.nl of via een aanvraagformulier 

bij de gemeente. 

Voor het aanvragen van een Valys-pas moet u behalve een ingevuld aanvraagformulier de volgende 

documenten opsturen naar Valys: 

-  een geldige pasfoto; 

-  een kopie van een geldig identiteitsbewijs; 

-  een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (vervoersbudget); 

-  een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;- 

-  een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente; 

-  een OV-Begeleiderskaart; 

-  een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande 

documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat. 

Als u alles heeft opgestuurd naar Valys, wordt beoordeelt of u in aanmerking komt voor een Valys-pas. 

Als dat het geval is, ontvangt u deze binnen twee weken en kunt u op stap.  

Wanneer 
Tussen 06.00 uur ’s ochtends en 01.00 uur ’s nachts. U moet vóór 01.00 uur ’s nachts op uw bestemming 

aankomen. Met Valys Begeleid kunt u van 09.00 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds reizen. 

Wat kan er mee 
U geeft bij de reservering aan of er een rollator, rolstoel, scootmobiel, hulphond of begeleider meegaat. 

Als u hulp nodig heeft als u met de trein reist, kunt u hiervoor assistentie aanvragen. 

Waarheen 
Valys verzorgt vervoer als uw bestemming op meer dan 5 OV-zones van uw huis ligt. Valys regelt het 

vervoer van deur tot deur. Het is bedoeld voor sociaal, recreatief vervoer en niet voor werk, school of 

medisch vervoer. 

Tarieven 
Valys-pas: € 6,80 (eenmalig) 

Tot 700 kilometer *: € 0,20 per kilometer 

Boven 700 kilometer: € 1,30 per kilometer 

U kunt één persoon gratis meenemen. De volgende personen betalen € 0,20 per kilometer per persoon. 

 

*De hoogte van uw persoonlijk kilometerbudget (pkb) in het jaar van aanmelding, is afhankelijk van de 
maand waarin u zich aanmeldt. Als u zich bijvoorbeeld in mei aanmeldt, krijgt u nog voor acht 
maanden kilometerbudget, dus 8/12de deel van uw totale pkb. Vanzelfsprekend krijgt u het jaar 
daarop het volledige pkb. 

Reserveren 
Dagelijks van 06.00 uur ’s ochtends tot 01.00 uur ’s nachts 

Telefoonnummer 0900-9630 (€ 0,05 per minuut) 

Teksttelefoon 0900-8410 (€ 0,10 per minuut) 
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Taxi Hilverink 

Hilverink Koeriers & Taxi is een commerciële vervoerder en actief in de gehele Noordkop. Hilverink is 

aangesloten bij DVG en rijdt voor alle zorgverzekeraars. 

Voor wie 

Iedereen, inclusief personen zittend in een rolstoel. 

Wanneer 

Er is een 24-uursservice, mits er overdag gereserveerd is. De centrale is bereikbaar tussen 05.30 en 23.00 

uur. 

Wat kan er mee 
Een opklapbare rolstoel of rollator. De chauffeur plaatst deze in de taxi. De 

chauffeurs zijn bekend met de doelgroep.  

Voor personen die zittend in een rolstoel vervoerd moeten worden is er rolstoelvervoer.  

Waarheen 

Het taxibedrijf rijdt als u dat wilt door heel Nederland. 

Tarieven    

Luxe taxi: 

Starttarief: € 3,26 

Per kilometer: € 2,40 

Per minuut: € 0,40 

Rolstoelvervoer: offerte op aanvraag 

Reserveren 

Taxi Hilverink is 7 dagen per week telefonisch bereikbaar van 5.30 tot 22.30 uur. Wij adviseren u van te 

voren te reserveren. 

Telefoonnummer: (0223) 622 222 

 

Correspondentieadres: Het Arsenaal 40h, 1781 XR, Den Helder 

Email taxi: info@hilverinktaxi.nl 

Website: http://www.hilverinkkoeriers.nl  
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Taxicentrale Schagen 

Taxicentrale Schagen is een commercieel taxibedrijf gevestigd in Schagen. 

Voor wie 
Voor alle inwoners van de gemeente Schagen. 

Wanneer 
Werkdagen: 09.00 uur tot 21.00 uur. 

Weekend: zaterdag 09.00 uur ’s ochtends tot zondag 0.:00 uur ’s ochtends. 

Wat kan er mee 
Opklapbare rolstoel, opklapbare rollator en hulphond. De chauffeur plaatst deze in de taxi. Vervoer 

zittend in een rolstoel of scootmobiel is niet mogelijk. 

Waarheen 
Het taxibedrijf rijdt als u dat wilt door heel Nederland. 

Tarieven 
Taxi maximaal 4 pers.: Taxibus maximaal 8 pers: 

Starttarief: € 3,19 Starttarief: € 6,49 

Per kilometer: € 2,35 Per kilometer: € 2,95 

Per minuut: € 0,39 Per minuut: € 0,44 
 

Reserveren 
Taxicentrale Schagen is dagelijks telefonisch bereikbaar en rijdt desgewenst buiten de gebruikelijke 

tijden. Er wordt geadviseerd om van te voren te serveren. 

Telefoonnummer: 06 - 33 30 63 36 

 

Adres: Prunusstraat 3, 1741 SP Schagen 

E-mailadres: taxicentraleschagen@gmail.com  

Website: https://www.taxicentraleschagen.nl/  
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Taxi Noord-West 

Voor wie 

Voor alle inwoners van de gemeente Schagen. 

Wanneer 

Taxi Noord- West is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. 

Wat kan er mee 
Vervoer zittend in de rolstoel is niet mogelijk. Een opklapbare rolstoel of rollator wordt door de chauffeur 

in de taxi geplaatst (graag aangeven bij reserveren). 

Waarheen 

Het taxibedrijf is actief in de kop van Noord-Holland. Het vervoersgebied is desgewenst heel Nederland. 

Tarieven  

Personenauto 1 t/m 4 pers. 

Starttarief: € 3,26 

Per kilometer: € 2,40 

Per minuut (wachttijd): € 0,40 

  Gereduceerde tarieven: - Voor cliënten  met een WMO-vervoersbeschikking 

   Starttarief:      € 7,- (inclusief 2 km, daarna zie per kilometer) 

Per kilometer: € 1,90 

Per minuut (wachttijd): € 0,-  

Dagelijks van 07.00 uur tot 0.00 uur 

Reserveren 

Hier worden geen eisen aan gesteld, maar is wel wenselijk (vooral rondom feestdagen en voor 

Schipholvervoer). 

Telefonisch reserveren: 06- 539 11 499 

 

Email: info@taxinw.nl  

Website: www.taxinw  
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Buurtbus-Taxi 

De buurtbussen in Noord-Holland Noord en Haarlem-IJmond kunnen vanwege het coronavirus 

voorlopig nog niet rijden. Daarom hebben de provincie en Connexxion voor de buurtbusreizigers een 

tijdelijk alternatief geregeld: de Buurtbus-taxi. 

De Buurtbus-taxi is per 1 september 2020 gestart in de regio Noord-Holland Noord (Schagen-Den 

Helder, Hoorn en omgeving, Alkmaar en omgeving).  

Inwoners kunnen op de buurtbustrajecten een rit reserveren bij de Buurtbus-taxi, via het 

reserveringsnummer van Connexxion: 088-33 94 800  

De Buurtbus-taxi rijdt vanaf 9.00 uur tussen de halten waar normaal gesproken de buurtbus rijdt.  

Bij de reservering (uiterlijk een uur van te voren) kunnen reizigers aangeven bij welke halte ze willen 

instappen en bij welke halte uitstappen. De Buurtbus-taxi rijdt dus niet van deur tot deur. Voor de 

Buurtbus-taxi geldt een vast tarief van € 4,- per persoon per rit, ongeacht de gereden afstand.  Men 

moet contant betalen. Het is niet mogelijk met OV-chip of abonnement te reizen.  

Het taxibedrijf dat de Buurtbus-taxi in opdracht van Connexxion rijdt, werkt volgens het coronaprotocol 

van de taxibranche. Een niet-medisch mondkapje dragen is net als in het openbaar vervoer verplicht. 

De Buurtbus-taxi is tijdelijk en vervalt zodra de buurtbussen weer rijden.  

Meer informatie over de Buurtbus-taxi in de regio Noord-Holland Noord staat op de website van Overal: 

overal.nl/nl/nieuws/buurtbus-taxi-als-tijdelijk-alternatief-voor-de-buurbus. 
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