Onderstaande prijzen zijn vaste prijzen voor diverse locaties van en naar Texel voor 1 t/m 8 personen (enkele reis).
Al de genoemde prijzen zijn inclusief bootkosten en 6% btw en exlusief eventueel wachttarief.
Bij deze ritten word de taximeter niet gebruikt, u krijgt desgewenst aan het begin van de rit te horen wat uw prijs is.

prijslijst 2016
van en of naar Texel

enkele reis retourprijs retourprijs
(zelfde dag)

(willekeurige data)

Amsterdam Airport Schiphol
Rotterdam The Hague Airport
Groningen Airport Eelde
Eindhoven Airport
Gemini Ziekenhuis - Den Helder
Medisch Centrum Alkmaar - Alkmaar
Opsis oogartsenpraktijk - Amstelveen
Academisch Medisch Centrum - Amsterdam
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis - Amsterdam
VU Ziekenhuis - Amsterdam
Slotervaart Ziekenhuis - Amsterdam
Universitair Medisch Centrum - Groningen
Leids Universitair Medisch Centrum - Leiden
Erasmus MC - Rotterdam
Universitair Medisch Centrum - Utrecht (AZU)
Amsterdam
Utrecht
Rotterdam
Breda
's-Hertogenbosch
Eindhoven
Maastricht
Nijmegen
Apeldoorn
Enschede
Zwolle
Emmen
Groningen
Leeuwarden
Almere

Luchthavenvervoer
Let wel, wanneer uw vlucht bij aankomst op uw luchthaven
vertraging heeft van meer dan één uur wordt voor elk volledig half uur
daarna een wachttijdvergoeding van € 19,50 extra in rekening gebracht
Indien u wilt dat onze chauffeur op u wacht bijvoorbeeld in het
ziekenhuis tijdens uw behandeling of als u tijdens een lange rit
ergens een tussenstop wilt maken (op de route) is dat mogelijk
het tarief daarvoor is € 19,50 per ieder vol half uur.
Zoekt u vervoer voor een langere periode of meerdere ritten,
informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor gereduceerd tarief !
Staat u gewenste locatie er niet bij, informeer dan vrijblijvend
ook voor andere informatie of toelichting kunt u altijd contact opnemen

Omdat onze ervaring is dat de concurrentie onze
site veelvuldig bezoekt om hun tarieven vast te
stellen hebben wij besloten om deze tarieven niet
meer online zichtbaar te zetten.
Wij vinden dit erg jammer aangezien wij juist
staan voor openheid en transparantie in onze
bedrijfsvoering, maar wij hopen op uw begrip.
Voor een actuele prijs kunt u geheel vrijblijvend
contact met ons opnemen.

Taxi Botax streeft ernaar dat alle informatie actueel en correct is,aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

