
De Eemhof: 
Vanuit station Almere Aditaxi 0031 (0)36-5333500 of vanuit station Nijkerk Taxi Lovink 0031 

(0)33- 2452066 

Station Nijkerk: 

Reguliere taxi: €27,- per taxi 

Regio taxi: €4,05 p.p., 's avonds na 19.00 uur en in de weekeinden €2,55 p.p.. Aanrijdtijdstip 

is tussen een kwartier voor en een kwartier na het gereserveerde tijdstip! 

Station Almere: 
Reguliere taxi: €45,- per taxi. 
Regio taxi: Prijs €4,05 p.p., 's avonds na 19.00 uur en in de weekenden €2,55 p.p.. 
Aanrijdtijdstip is tussen een kwartier voor en een kwartier na het gereserveerde tijdstip! 

 
 

De Kempervennen: 
Vanuit bushalte Valkenswaard Markt Taxi Vatax 040-2071000 of vanuit treinstation 

Eindhoven Taxicentrale Hotax/Jansentaxi 0031 (0)40-2525252 

Station Eindhoven: 

Optie 1: Buslijn 172 Eindhoven NS Station naar Valkenswaard Markt (ongeveer 30 minuten, 

4 strippen).Vanuit Valkenswaard Markt neemt u een taxi naar De Kempervennen. Prijs 

indicatie vanaf Valkenswaard Markt (enkele reis): €12,50 voor een taxi (= max. 4 personen) 

of €17,50 voor een busje (= max. 8 personen) 

Optie 2: Reizen tot aan NS station Eindhoven. Van hier uit neemt u een taxi naar De 

Kempervennen. Prijsindicatie vanaf NS station Eindhoven (enkele reis): €37,80 voor een 

taxi (=max. 4 personen) of €50,00 voor een busje (=max. 8 personen) Indien er een rit van 

de Kempervennen naar Eindhoven gereden moet worden, dan wordt deze alleen uitgevoerd 

als deze rit vooraf betaald is. U krijgt dan een genummerde nota die u op de terugweg dan 

aan de betreffende chauffeur dient af te geven. Bij het retourboeken moet u dit ook duidelijk 

vermelden aan de telefonist, omdat de retourrit anders niet wordt geboekt. 

 
 

De Huttenheugte: 
Vanuit station Coevorden Treintaxi 0524 850 555 of Taxi Pals Boekholt 0591 – 551304 
Station Coevorden: 

Regio taxi: €3,50 p.p.. 

 
 

Het Heijderbos: 
Vanuit station Boxmeer Maasbuurt taxi BV 0031 (0)485-511000 of Taxi bedrijf Harrie 

Claassen 0031 (0)485-362222 

Station Boxmeer: 

Taxi 1 t/m 4 personen: €28,00 

Taxi 5 t/m 8 personen: €36,00 


