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Hubtaxi   
 

Inwoners en bezoekers van Groningen en Drenthe kunnen, als er geen bus- of 

treinverbinding in de directe omgeving aanwezig is, gebruik maken van de 

hubtaxi. U wordt naar de dichtstbijzijnde hub gebracht, zodat u 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. Een adreslijst van alle hubs vindt u op de website 

www.publiekvervoer.nl. 

 

De hubtaxi is bedoeld voor diegene die niet per fiets, te voet of op een andere 

manier naar de dichtstbijzijnde hub kan reizen. Uitzondering: als een geplande 

bus- of treinreis veel langer duurt dan de taxirit dan mag u ook van uw huisadres 

naar uw bestemming reizen (deur tot deur).  

 

Hoe herken ik de hubtaxi?  

U kunt de hubtaxi herkennen aan het logo van publiek vervoer: 

 

 

 

Terugbelservice  

U kunt aangeven dat u 10 minuten voordat de chauffeur bij u is, gebeld wilt 

worden.  

 

Compliment of klacht?   

Laat het ons weten! Ga naar www.publiekvervoer.nl. 

http://www.publiekvervoer.nl/
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Wat kost een rit met de hubtaxi? 

 

 

Deur naar hub of hub naar deur                                per persoon 

• Instaptarief     € 2,25  

• Tarief per kilometer (max. 15 km)   € 0,40  

 

Deur tot deur                                                              per persoon 

• Instaptarief     € 4,50 

• Tarief per kilometer (max. 15 km)   € 0,79  

 

• Kinderen t/m 11 jaar reizen gratis mee. 

• De 2e t/m 8e persoon reist met 50% korting als vertrek- en eindpunt  

gelijk zijn. 

• De eindprijs van uw rit wordt afgerond naar vijf eurocent.  

 

U kunt altijd contant betalen aan de chauffeur. Soms kunt u ook met de pin 

betalen. Vraag dit bij uw reservering na. De OV-chipkaart, het sterabonnement 

en het studenten reisproduct zijn niet geldig in de hubtaxi. 

 

Genoemde tarieven gelden voor 2018. De prijzen zijn gebaseerd op OV-

chiptarief (voltarief). Traject van deur naar hub is 2,5 x OV-chiptarief (voltarief). 

Traject van deur tot deur is 5 x OV-chiptarief (voltarief).  

 

Reist u meer dan 15 kilometer? Dat kan. U betaalt voor elke kilometer die u 

meer dan 15 kilometer reist, het commerciële tarief van de taxivervoerder. 
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Spelregels hubtaxi     deur naar hub of hub naar deur                     

 

• De taxi rijdt tussen 06.00 uur en 01.00 uur. 

• Binnen één uur is er geen bus- of treinverbinding om uw geplande reis 

te kunnen afleggen. 

• U reist naar de -voor u meest geschikte- hub binnen een straal van  

15 kilometer (bushalte of treinstation).  

• U reserveert de taxi minimaal één uur van tevoren. 

• Wilt u een gegarandeerde aansluiting op het OV? Reserveer minimaal 

twee uur van tevoren. Dan krijgt u de garantie dat u op tijd op de plaats 

van bestemming komt (max. 15 minuten te vroeg).  

• U geeft de volgende gegevens door: naam, vertrekadres en 

eindbestemming (huis of hub), gewenste eindbestemming, tijdstip van 

aankomst/vertrek bus of trein, het aantal personen waarvoor u 

reserveert. 

• De chauffeur kan maximaal 2 minuten op u wachten. 

• Let op: Uw reis kan gecombineerd worden met een reis van andere 

reizigers. Hierdoor kan uw reistijd langer duren dan gepland. Houdt u 

hiermee rekening bij het plannen van uw reis. 

  

 

 

Spelregels hubtaxi                                    deur tot deur                                                  

 

Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd. Aanvullend 

geldt nog de volgende voorwaarde: 

• De minimale reisafstand om met de taxi van deur tot deur te reizen is 

3 kilometer. Wilt u 1 of 2 kilometer reizen? Bel dan de reguliere 

taxidienst.  
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Reserveren   

Wilt u reserveren? Bel het nummer dat staat achter de gemeente waar u wilt 

vertrekken. 

 

Regio Gemeenten Vervoerder Telefoonnummer 

Centraal-Groningen Groningen - Haren Connexxion 0800 40 20 102 

Noord-Groningen Appingedam - Bedum   

De Marne - Delfzijl   

Eemsmond - Loppersum  

Ten Boer - Winsum 

U.V.O. Vervoer 0800 05 67  

Oost-Groningen Westerwolde  

Midden-Groningen  

Oldambt - Pekela 

Veendam   Stadskanaal 

De Groot 

Vervoer 

 

0800 40 20 104 

Zuidwest-Groningen Grootegast - Leek   

Marum - Zuidhorn  

Taxi Nuis 0800 14 22 

Noordmidden-Drenthe Midden-Drenthe 

Noordenveld - Tynaarlo 

Connexxion 0800 40 20 102 

Noordmidden-Drenthe Assen - Aa en Hunze Connexxion 0800 40 20 104 

Zuidoost-Drenthe Borger-Odoorn   

Coevorden - Emmen 

DVG 

Personenvervoer 

0800 82 94 235 

Zuidwest-Drenthe De Wolden - Meppel 

Hoogeveen - Westerveld 

DVG 

Personenvervoer 

0800 82 94 225 

 

 


