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Zonekaart met reisgebied

Het interne vervoersgebied omvat 
de gemeente Gorinchem en de 
gemeente Molenlanden. Een rit dient 
altijd te starten of te eindigen in het 
interne gebied. Voor meer informatie 
over de reismogelijkheden belt u 
met onze informatielijn op 
0900 – 233 0 233 
(lokaal tarief).

Over de MolenHopper

MolenHopper is het vervoerssysteem 
voor inwoners van gemeente 
Gorinchem en gemeente Molenlanden 
met een WMO-indicatie voor 
aanvullend vervoer. De uitvoering 
van het taxivervoer wordt verzorgd 
door Vervoersbedrijf Juijn. In deze 
folder informeren wij u over de 
reismogelijkheden.
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Minimaal 1 uur vooraf boeken, vanaf Beatrix 
ZKH / Lingepoli / huisarts slechts 15 minuten.

Tijdig klaarstaan, chauffeur komt naar 
de voordeur of centrale ingang van 
het gebouw.

Ophalen met een marge van 15 minuten 
rond de vraagtijd.

Gecombineerd vervoer, kans op omrijden.

Spelregels

Meer informatie over de tarieven: 
molenhopper.juijn.nl/tarieven/



Kosten Medereiziger

Een pashouder kan tegen betaling 
maximaal 3 medereizigers meenemen. 
Dit onder de voorwaarde dat de 
medereiziger precies dezelfde rit 
maakt en op dezelfde adressen samen 
met de pashouder in- en uitstapt. 

Soort 1 medereiziger 2 medereizigers 3 medereizigers

Instapzone € 0,65 € 1,30 € 1,95

Rit met 1 reiszone € 1,30 € 2,60 € 3,90

Rit met 2 reiszones € 1,95 € 3,90 € 5,85

Rit met 3 reiszones € 2,60 € 5,20 € 7,80

Rit met 4 reiszones € 3,25 € 6,50 € 9,75

Rit met 5 reiszones € 3,90 € 7,80 € 11,70

Overzicht ritkosten

Een rit met de MolenHopper wordt 
per pashouder afgerekend en 
berekend in OV-zones. Per rit is 
dat altijd 1 instapzone met daarbij 
het aantal zones dat u doorreist. 
Momenteel bedragen de kosten 
voor 1 zone Eur 0,70.

Soort Tarief

Instapzone € 0,70

Rit met 1 reiszone € 1,40

Rit met 2 reiszones € 2,10

Rit met 3 reiszones € 2,80

Rit met 4 reiszones € 3,50

Rit met 5 reiszones € 4,20

Daarbij mag een medereiziger geen 
gebruik maken van een rolstoel of 
scootmobiel. De kosten voor een 
medereiziger bedragen momenteel 
Eur 0,65 per zone.
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Extra diensten

Bij het reserveren van een rit kunt u extra 
diensten bespreken. Voor deze extra’s betaalt 
u een toeslag op de gebruikelijke ritkosten. 
Extra’s zijn geen standaard recht en kunnen 

Betaling

Standaard rekent u een 
rit met de MolenHopper 
contant af bij de chauffeur 
met gepast geld. Daarnaast 
is het mogelijk om achteraf 
via automatische incasso te 
betalen. Voor meer informatie 
en het aanvragen van een 
machtigingsformulier belt u 
met onze informatielijn op 
0900 – 233 0 233 (lokaal 
tarief). Binnenkort bieden wij 
de mogelijkheid om een rit 
via PIN in de taxi te betalen. 
Zodra deze voorziening 
beschikbaar komt melden wij 
dat via een nieuwsbericht op
onze website 
www.molenhopper.juijn.nl.

alleen afhankelijk van de actuele drukte worden 
besproken. Deze diensten zijn in overleg met 
een medewerker te boeken afhankelijk van de 
beschikbaarheid van een chauffeur. 

Rechtstreeks: U reist direct van A 
naar B, mogelijk reizen er wel andere 
passagiers in de taxi mee.

Spoedtaxi: Uw rit wordt op 30 minuten 
vooraanmeldtijd geboekt in plaats van 1 
uur, het ophaaladres moet in het interne 
vervoersgebied liggen.

Extra zones: Voor een rit van meer 
dan 5 reiszones betaalt u een hoger 
tarief vanaf de 6e zone.

Soort Tarief

rechtstreekse rit € 2,00 per zone

spoedtaxi € 5,00 per rit

extra zones € 7,50 per zone
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Openingstijden

Maandag 06:00 – 01:00
Dinsdag 06:00 – 01:00
Woensdag 06:00 – 01:00
Donderdag 06:00 – 01:00
Vrijdag 06:00 – 02:00
Zaterdag 07:00 – 02:00
Zondag 07:00 – 01:00
Feestdagen 07:00 – 01:00
 
Een rit welke in de ochtend voor 8:00 uur 
aanvangt dient uiterlijk om 22:00 uur de 
avond er voor te worden gereserveerd.

Contact

Reserveringen
 0800 – 22 000 77 (gratis) 
 molenhopper@juijn.nl

Heeft u een vraag of klacht?
Neemt u dan tijdens kantooruren contact 
op met onze klantenservice op 
0900 – 233 0 233 (lokaal tarief), of stuur 
een mail naar molenhopper@juijn.nl. 
Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op.

Meer informatie
www.molenhopper.juijn.nl


