
 بزيالند HALTETAXIخدمة 
 

بالهولندية تعني ’ halte)‘خدمة التاكسي بين محطات الحافالت في مقاطعة زيالند  haltetaxiتقدم خدمة 
على الطرق أو في األوقات التي ال تعمل فيها الحافالت، كما أنها تنسق  haltetaxiتعمل ‘(. محطة الحافلة’

' على إشارة محطة الحافلة. HALTETAXIالمحطات بملصق 'مع جدول مواعيد الحافالت. ويمكن تمييز 
ال تعمل وفقًا لخدمة الحافالت. وبالتالي عليك أن تحجز لتلك الخدمة  haltetaxiيرجى مالحظة: أن خدمة 

 مقدًما.

أو أرسل رسالة  088-2358000للمرة األولى، فاتصل بالرقم  haltetaxiوإذا كنت تريد استخدام خدمة 
لعمل بطاقة مستخدم لك. واحجز لرحلتك قبل الموعد بساعة  info@haltetaxi.nlلكتروني إلى البريد اإل

ونصف. ويمكنك أيًضا الحجز لعدة أيام أو رحالت. يفيدك هذا األمر إذا كنت تنوي السفر لعدة أيام في الوقت 
 ذاته.

 ؟haltetaxiما المعلومات التي ينبغي تقديمها عند الحجز لخدمة 

  بطاقة المستخدماسمك / رقم 
 محطة الحافلة والتاريخ والموعد 
 وجهتك النهائية 
 هل لديك كرسي متحرك أو عجلة أطفال أو كلب )مرشد( أو حيوان أليف آخر أم ال؟ 

 haltetaxi، فسيخبرك موظف الهاتف بأماكن محطات haltetaxiإذا كنت ال تعرف أماكن محطات 
 القريبة من منزلك. 

 السداد نقًدا

. ستدفع األجرة ذاتها التي تدفعها للحافلة. ويرجى مالحظة: أنه ال haltetaxiد نقًدا في خدمة يرجى السدا
( أو تذكرة الموسم الخاصة بخدمة OV chipيمكنك استخدام بطاقة خدمة المواصالت العامة )بطاقة 

haltetaxi. 

 بطاقة المستخدم

م اسمك وعنوانك وبريدك اإللكتروني ورقم للمرة األولى، فإنه يمكنك تقدي haltetaxiعندما تحجز خدمة 
 Gemeentelijkeهاتفك المحمول لموظف الهاتف في مركز المواصالت بالبلدية )

Vervoerscentrale Zeeland .هذه المعلومات ضرورية لعمل بطاقة المستخدم الخاصة بك .)
وإذا لم تكن قد استلمت البطاقة، فإنه ال يزال وستتسلم البطاقة عن طريق البريد في غضون خمسة أيام عمل. 

 .haltetaxiبإمكانك استخدام خدمة 

 

 



 

 haltetaxiما تريد معرفته عند الحجز لخدمة 

  إذا كنت تريد استخدام خدمةhaltetaxi  صباًحا، فاحجز رحلتك في اليوم الذي قبله  9قبل الساعة
 مساء(. 9)قبل الساعة 

 أعوام يسافرون  3ك باستخدام بطاقتك. واألطفال حتى سن تشمل األجرة سفر شخص واحد مع
 مجانًا.

  إذا حجزت لخدمةhaltetaxi  وعندك تأخير في المواصالت العامة، فاتصل بخدمةhaltetaxi 
 (.088-2358000على الفور )

  ال يجوز شرب الكحول وتناول الطعام في خدمةhaltetaxi. 
  تعمل خدمةhaltetaxi  مساًء، وفي أيام السبت  11صباًحا والساعة  7في أيام العمل بين الساعة

صباًحا إلى أن تصل  9صباًحا إلى أن تصل آخر حافلة، وفي أيام األحد من الساعة  8من الساعة 
 آخر حافلة.

  ممارسة سلوك التخويف تجاه سائق التاكسي أو إلحاق ضرر أو تخريب بالتاكسي سينجم عنه
 ة.التعرض لعقوب

 االتصال

088-2358000 

.nlinfo@haltetaxi 
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