WAAR RIJDT
DE MAASVLAKTEHOPPER?
De Maasvlaktehopper rijdt tussen Vlaardingen
Oost of busstation Rugge in Brielle en
verschillende haltes op de Maasvlakte en op
Europoort.

RIT RESERVEREN
Via www.ebs-ov.nl/maasvlaktehopper.
Reserveer minimaal een half uur van te voren.

Je kunt reizen met een OV-chipkaart, of een
ritkaartje kopen bij de chauffeur. Ook de ‘gewone’
OV-abonnementen en de OV-studentenkaart zijn
geldig in de Maasvlaktehopper.

•
•
•
•

Reizen op saldo met je OV-chipkaart: nooit
meer dan € 2,50 per rit
Reis met de Maasvlaktehopper zonder
overstap (+ basistarief): € 2,50
Reis met overstap (zonder basistarief): € 1,49
Reizigers 4 t/m 11 jaar of 65+: € 1,65 (zonder
overstap) of € 0,64 (met overstap).
Ritkaartje bij de chauffeur: te betalen met je
bankpas: € 2,50

WANNEER RIJDT DE MAASVLAKTEHOPPER?
De Maasvlaktehopper rijdt op flexibele tijden,
maar tenminste elk half uur. Op werkdagen rijdt de
Hopper tussen 05:30–09:30 & 14:00–18:00 uur.
De Maasvlaktehopper stopt alleen bij de haltes
waarvoor passagiers hebben gereserveerd om
in- of uit te stappen. Je bent dus extra snel op je
bestemming.

MAKKELIJK REIZEN VANAF EEN
HALTE BIJ JOU IN DE BUURT!
RESERVEREN: EBS-OV.NL/MAASVLAKTEHOPPER

WAT KOST DE MAASVLAKTEHOPPER?

•

MAASVLAKTEHOPPER

SPELREGELS MAASVLAKTEHOPPER
•
•
•
•

•

De OV-chipkaart is geldig in de bus
Reserveer je rit minimaal 30 minuten voor
vertrek.
Het reserveren van meerdere ritten tegelijk is
mogelijk.
Je wordt op de door jou geplande vertrektijd
opgehaald bij de halte. Het busje arriveert
maximaal 10 minuten na de geplande
vertrektijd.
Je arriveert op de geplande aankomsttijd op
je bestemming. Zo kun je altijd een eventuele
overstap op een andere bus halen.
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Waar wil je heen?

Je kunt je rit altijd makkelijk afmelden. Met één klik
vanuit je bevestigingsmail, of per telefoon.

Sportcomplex
Vlotbrug

Antarcticaweg

Eu ro pa ha

ven

ar
li

Waar wil je opstappen?

YOudenhoorn
ang
tz

Australiëweg

Futureland

Coloradoweg

iha

ng
v

RIT GEBOEKT EN TOCH NIET OP REIS?

Plan je rit
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Toch nog annuleren? Laat het zo snel mogelijk weten!
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Volg de bus op de kaart
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Je chauffeur is onderweg!

Naar

R-net buslijn

MAASVLAKTEHOPPER RESERVEREN?

Klaar! Je krijgt een mailtje met de bevestiging van
je rit.

Van

streekbuslijn

streekbuslijn met beperkte dienstregeling

stadslijnen

belbus

buurtbus

metro

buslijnen andere regio’s (Rotterdam,
Haaglanden en Hoekse Waard)

3. Vul tenslotte je mailadres in voor de bevestiging
en reisinformatie.

Rit

rolstoeltoegankelijke bushalte

Je reserveert de Maasvlaktehopper in drie simpele
stappen op ebs-ov.nl/maasvlaktehopper
onder ‘reserveren’

Meer weten over de Maasvlaktehopper? Kijk op:
www.ebs-ov.nl/maasvlaktehopper.

2. Kies de datum en de tijd waarop je wilt reizen
en geef aan met hoeveel personen je reist.

Zwarte Zeeweg

VOORAF RESERVEREN, HOE WERKT DAT?

De Maasvlaktehopper is een vervoersproduct van
EBS Public Transportation.
bushalte

De Maasvlaktehopper is een vorm van ‘flexvervoer’.
Dat betekent dat de Maasvlaktehopperbusjes
alleen rijden waar en wanneer er passagiers zijn.
Dat is een meer duurzame oplossing, want er
rijden niet onnodig lege bussen rond. Daarom
reserveer je de Maasvlaktehopper altijd vooraf als
je wilt reizen.

Kies de halte waar je wilt opstappen en de halte
waar je wilt uitstappen. Dat kan ook vanaf een
plattegrond.

EBS Hopper (EBShopper.nl)

FLEXIBEL OPENBAAR VERVOER:

1.

021_445x554.indd 1

De Maasvlaktehopper is een flexibele verbinding
tussen Vlaardingen Oost, Brielle Busstation Rugge
en haltes op de Maasvlakte en op Europoort. Je
reserveert ‘m heel makkelijk en snel online!

