Van huis naar hub en weer terug
Reis extra voordelig met de hubtaxi in januari,
februari en maart 2021
Je reist comfortabel, veilig en vlot met de hubtaxi in Groningen en Drenthe.
De hubtaxi brengt je naar de hub die het beste in jouw reis past. Vanaf de hub
reis je eenvoudig verder met het openbaar vervoer.
Inwoners en bezoekers van Groningen en
Drenthe kunnen gebruik maken van de hubtaxi.
Je wordt naar de hub gebracht die het best in je
reis past, zodat je vanaf die plaats verder kunt
reizen met het openbaar vervoer. Een hub is een
vervoersknooppunt in Groningen en Drenthe waar
verschillende vormen van vervoer samen komen.
Hubs zijn bereikbaar: te voet, per fiets, auto, taxi,
bus en/of trein. De hubtaxi is bedoeld voor diegene
die niet per fiets, te voet of op een andere manier
naar de hub kan reizen.

door jou gekozen tijd. Een vertrektijd van 15.00 uur
betekent dat je tussen 14.45 – 15.15 uur opgehaald
wordt. In Zuidwest-Drenthe moet je rekening
houden met 20 minuten ervoor en erna. De hubtaxi
rijdt tussen 6.00 en 1.00 uur.

Welke rit kan ik maken met de hubtaxi?

Het is ook mogelijk om van een vertrekadres
naar een bestemmingsadres te worden gebracht.
Dit is een deur-deur-rit. Voor deur-deur-ritten
geldt een minimale reisafstand van 3 kilometer.
Het actietarief is hiervoor niet geldig.

Met de hubtaxi kun je vanaf een vertrekadres
naar de hub en vice versa reizen. Dit is een
deur-hub-, hub-deur- of een deur-deur rit.
Voor de hubtaxi deur-hub of hub-deur geldt
in januari, februari en maart een actietarief.

Wat kost een rit met de hubtaxi?
Je mag maximaal 20 km reizen tegen het hubtaxitarief. Voor extra kilometers daar bovenop betaal
je het commerciële tarief van de taxivervoerder.

Actietarief deur-hub:
Prijs per persoon enkele reis deur-hub
of hub-deur in januari februari en maart 2021:
• Instaptarief: € 0,99
•	Reis per persoon per kilometer: € 0,171
(max. 20 km)
•	3 kinderen t/m 11 jaar reizen gratis mee
met een volwassene.

Hoe werkt het?
Kies je vertrek- of aankomsttijd. Houd hierbij
rekening met gemiddeld 15 minuten voor en na de

In de hubtaxi betaal je met contant geld. Reizen
met de OV-chipkaart in de hubtaxi kan niet. Het
sterabonnement en het studentenreisproduct zijn
niet geldig.

Deur-tot-deur

Prijs per persoon enkele reis:
• Instaptarief: € 4,91
•	Reis per persoon per kilometer: € 0,85
(minimaal 3 km en max. 20 km)
•	De 2e t/m 8e persoon reizen met 50% korting
als vertrek- en eindpunt gelijk zijn.

Hoe kan ik reserveren?
Afhankelijk van waar je opgehaald wil worden,
bel je het nummer van de lokale hubtaxi-aanbieder.
Op www.hubtaxi.nl vind je de aanbieders en
reserveer je je hubtaxi.
De genoemde tarieven gelden voor 2021 en zijn
gebaseerd op het reguliere OV-chipkaart kilometertarief.
Prijswijzigingen voorbehouden. Aan deze publicatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
De hubtaxi valt onder het contract van Publiek Vervoer.

www.hubtaxi.nl

