
RRReis.nl/haltetaxi

NIEUW IN 
GELDERLAND

RRReis snel en 
flexibel met 
de haltetaxi



Stap 2:
Opstappen

bij halte

Herinnering via telefoon:  
+/- 15 minuten voor vertrek

Stap 1:
Plannen en 

bestellen

Via telefoon
085 – 004 66 99 
(lokaal tarief )

Stap 3:
Uitstappen

bij halte

Eindbestemming

Overstap naar 
bus of trein

Plan en bestel gemakkelijk de haltetaxi 

Via 9292 app

Wil je weten of haltetaxiRRReis voor jou een optie is? Plan je OV-reis via de 
website, app of telefoon. Als de haltetaxi als optie wordt aangeboden kun je 
meteen een rit bestellen. 

In de haltetaxi  
met pinpas. 

Betalen met contant geld 
of bijvoorbeeld OV-chipkaart 

is niet mogelijk. 

Bij je bestelling 
met iDeal 

of creditcard.

Kies zelf hoe je betaalt: 

Via website 
RRReis.nl/haltetaxi

Ga naar de 
opstaphalte



Wist je dat ... 

• Je 3 kinderen t/m 11 jaar gratis mee mag nemen in de haltetaxi?

•  De haltetaxi rekening houdt met de aankomst- en vertrektijden  
 van bus en trein, ook bij vertraging?
 
•  Je bestelde ritten tot een half uur van tevoren gratis kunt annuleren?  
 Als je vooraf betaald hebt, wordt het bedrag binnen 2 werkdagen  
 teruggestort.

•  Je snel en gemakkelijk jouw dagelijkse haltetaxi-rit voor meerdere  
 dagen kunt bestellen en aanpassen? 

•  Er ook rolstoelbussen beschikbaar zijn? Vraag deze mogelijkheid  
 minimaal 2 uur van tevoren aan. Scootmobielen zijn niet toegestaan. 

•  De haltetaxi ook andere passagiers meeneemt? Maar alleen als  
 de extra reistijd daardoor niet langer is dan 15 minuten. 



Sneller van halte naar halte
De haltetaxi rijdt via de snelste route van halte naar halte. Zo kun je op routes 
die je normaal met de bus aflegt veel reistijd besparen. In het voorbeeld 
hierboven duurt de rit met de bus tussen de twee haltes 35 minuten, terwijl je 
met de haltetaxi in 15 minuten op je bestemming bent. 

Wil je sneller van halte 
naar halte? Kies dan 
voor de haltetaxi.

15 minuten

35 minuten

De voordelen van haltetaxiRRReis

Goedemorgen RRReiziger!
Over +/- 15 minuten staat je taxi 
gereed bij de halte.

Tot zo! RRReis-chauffeur Roger
15:25



Elke dag tot laat in de avond openbaar vervoer
De haltetaxi rijdt ook op tijdstippen en dagen waarop de (buurt)bus of trein 
niet rijdt of niet elk uur rijdt. Bijvoorbeeld overdag in de daluren, in de avond 
of in het weekend. Doordeweeks rijdt de haltetaxi tussen 06.00 uur en 01.00 
uur. In het weekend en op feestdagen tussen 08.00 uur en 00.00 uur. 

Rijdt er geen bus 
op jouw route? 
Bestel de haltetaxi!



HaltetaxiRRReis verbindt Gelderland
Op- en uitstappen kan bij alle bushaltes in de provincie. De haltetaxi brengt je 
ook van en naar plaatsen waar geen (buurt)bus of trein rijdt. Op die plekken 
vind je speciale haltetaxi-haltes. Met de haltetaxi reis je vlot van of naar een 
bushalte of treinstation bij jou in de buurt. 

Rijdt er in jouw omgeving 
geen bus of trein? Gebruik 
de haltetaxi. 

Bestel nu jouw rit
De haltetaxi bestel je via de website 
RRReis.nl/haltetaxi, de 9292 app  
of bel 085 – 004 66 99 (lokaal tarief ).



HaltetaxiRRReis is een deeltaxi die in Gelderland 
tussen haltes rijdt. Er zijn geen vaste routes 
en tijden. De haltetaxi bestel je vooraf via de 
website, app of telefoon.  

• HaltetaxiRRReis rijdt op plekken en momenten dat de lijngebonden bussen en 
 buurtbussen niet of beperkt rijden. Daarnaast op plekken en momenten dat  
 met een directe reis tussen twee haltes een tijdwinst van meer dan  
 20 minuten wordt gehaald. Reizigers bestellen de deeltaxi die flexibel van  
 halte naar halte rijdt en ook aansluit op de vertrektijden en aankomsttijden  
 van de bus of de trein op elke halte in Gelderland.

• De haltetaxi rijdt ook naar belangrijke knooppunten buiten Gelderland zoals  
 Zwolle, Deventer, Goor, Mook-Molenhoek, ’s-Hertogenbosch, Gorinchem,  
 Rhenen, Veenendaal, Bocholt (D) en Emmerich (D).

• Gebruik de RRReis planner om te zien of je voor jouw rit een haltetaxi kunt  
 bestellen. Je kan gebruikmaken van de haltetaxi als de reisafstand tussen de  
 2 en 15 km is én de reistijd met de haltetaxi 20 minuten sneller is dan met de  
 bus of trein. 

• Ook kan je de haltetaxi bestellen als je volgens de dienstregeling langer dan  
 een uur op de bus of trein moet wachten. 

• Je bestelt de haltetaxi minimaal 1 uur en maximaal 2 maanden van tevoren.  
 Wil je sneller vertrekken? Bel dan de klantenservice via 085 - 004 66 99 en  
 informeer naar de mogelijkheden. 

• De haltetaxi rijdt: 
 - op maandag tot en met vrijdag van 06.00 uur tot 01.00 uur.
 - op zaterdag, zondag en officiële feestdagen van 08.00 uur 
    tot 00.00 uur.

• Het tarief bestaat uit een opstaptarief van € 2,02 + € 0,36 per kilometer.  
 Het kilometertarief wordt berekend op basis van de kortste route tussen  
 instap en uitstaphalte. Kijk voor meer informatie over de tarieven op de  
 website RRReis.nl/haltetaxi. 



RRReis.nl/haltetaxi

Bestel nu jouw rit
De haltetaxi bestel je via de website 
RRReis.nl/haltetaxi, de 9292 app  
of bel 085 – 004 66 99 (lokaal tarief ).


