Tarieven
Bij ons komt u niet voor verrassingen te staan. De tarieven staan duidelijk aangegeven in de
taxi of u kunt vooraf een prijs aanvragen of voor aanvang van de rit een prijs afspreken met
de chauffeur. Bij Taxi Hoorn-Drechterland kunt u contant betalen, eenvoudig in de taxi
Pinnen of betalen met creditcard.
Tarieven enkele reis Taxi tot en met 4 personen:
• Instaptarief: € 2,90*
• Prijs per km: € 2,17, reistijd: € 0,36 per minuut
Bus tarief: 5 t/m 8 personen: • Instaptarief: € 6,-*
• Prijs per km: € 2,72, reistijd: € 0,41 per minuut
Luchthaven tarieven Vanuit Hoorn*
Nederland
• Airport Amsterdam (Schiphol) €70,- tot en met 4 personen, 5-8 personen €90,-.
• Airport Rotterdam € 160,- (enkele reis t/m 4 personen)
• Airport Eindhoven € 265,- (enkele reis t/m 4 personen)
• Airport Maastricht € 325,- (enkele reis t/m 4 personen)
• Airport Groningen € 265,- (enkele reis t/m 4 personen)
Duitsland
• Airport Düsseldorf € 345,- enkele reis
• Airport Köln
€ 375,- enkele reis
• Airport Frankfurt € 550,- enkele reis
• Airport Weeze
€ 220,- enkele reis
België
• Airport Brussel € 425,- enkele reis
Frankrijk
• Airport Parijs Charles de Gaulle € 850,- enkele reis
• Airport Parijs-Orly Sud
€ 850,- enkele reis
* Deze tarieven zijn geldig voor enkele reis vanuit de gemeente Hoorn waarin u vervoerd
wordt met een gewone taxi van 1 adres, voor de bus geldt een ander tarief.
Vanaf andere plaatsen in Noord-Holland geven wij u een prijs op aanvraag.
Voor het ophalen op meerdere adressen geldt een toeslag van € 5,00 per extra adres in
dezelfde woonplaats. Voor opstap adressen in een andere plaats dan die van het eerste
ophaal adres geldt een andere toeslag, dit hangt mede af van het aantal kilometers en de tijd
die er mee gemoeid is.
Bij het standaardtarief is één koffer + één handbagage per persoon inbegrepen. Bij EXTRA
bagage worden de volgende toeslagen meegerekend:
Extra koffer of handbagage € 2.50,- per stuk/enkele reis.
Extra bagage in groot formaat, zoals surfplanken, golftassen, inklapbare fietsen en inklapbare
rolstoelen, kinderwagens € 5,- per stuk/enkele reis. Voor (uw eigenkinderzitjes) geldt geen extra
toeslag, deze kunt u kosteloos gebruiken in de taxi en zij worden kosteloos voor u opgeslagen tot
u weer terug bent.

