
Lees hier alles over onze Schiphol Taxi of bereken meteen het 

Schipholtaxi tarief. Alles voor u Taxi of Taxibusje naar Schiphol. 

Met onze Schipholtaxi service bieden wij u goed en comfortabel privé taxivervoer voor een 

goedkope prijs. Wij rekenen een vaste prijs voor een taxi naar Schiphol. Er komen geen 

toeslagen bij, en de Schipholtaxi tarieven gelden 7 dagen in de week 24 uur per dag. Als u 

zomaar in een Schipholtaxi zou stappen op een standplaats voor een rit naar of van de 

luchthaven Schiphol weet u van te voren niet wat de kosten zijn, en bent u zeker een stuk 

duurder uit. De wettelijke taxitarieven zitten boven de twee euro per gereden kilometer. Daar 

bovenop komt nog eens een instap tarief en wachtgeld. Bij ons betaalt u voor een taxi naar 

Schiphol een all-in bedrag, wat vele malen lager ligt. 

Schipholtaxi Vervoer, de auto’s 

Voor het taxivervoer naar en van Schiphol heeft u bij ons de mogelijkheid om een vier 

persoons Schipholtaxi te bestellen, maar ook een taxibus voor zes of acht personen. Al onze 

Schipholtaxi’s zijn nette auto’s en uitgerust met airco, navigatiesystemen en vaak nog 

voorzien van lederen bekleding. Al ons vervoer is gebaseerd op privé vervoer, dus geen 

vreemde mensen die met u meerijden in de taxi. 

Taxi naar Schiphol voor heel Nederland 

Of u nu Schiphol taxi vervoer voor Amsterdam nodig heeft of taxivervoer van Utrecht naar 

Schiphol of Den Haag, het maakt ons niets uit. Vanuit elke plek, elke plaats, vervoeren wij u 

naar of van Schiphol. Het berekenen van de kosten voor uw taxi naar Schiphol is bij ons zo 

gedaan. Als u het eens bent met het taxitarief, kunt u de Schipholtaxi meteen online bestellen. 

Onze Schipholtaxi Service! 

1. Vaste lage prijs 24/7 

2. Geen toeslagen achteraf 

3. Nette Schipholtaxi met chauffeur 

4. Meer dan 20 jaar ervaring met de Schipholtaxi 

Zakelijk Schiphol Taxi Vervoer 

Ook de zakelijke markt kunnen wij prima bedienen. Alle Schipholtaxi’s zijn hiervoor prima 

inzetbaar. Wilt u een stapje hoger in klasse kunt u op aanvraag een vip of limo Schipholtaxi 

aanvragen. Dit zijn A klasse taxi’s waarvan de meeste Mercedes E of S klasse zijn. Voor uw 

klanten die op de luchthaven Schiphol aankomen, hebben wij een extra service. U kunt uw 

gasten op Schiphol laten opwachten door een taxichauffeur met een bedrijfslogo of 

naambordje bij het taxi meetingpoint. Als zakelijke klant kunt u het Schipholtaxi vervoer 

zowel contant, per creditcard als op rekening voldoen. 
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Taxiservice, onze taxichauffeurs 

Onze taxichauffeurs die worden ingezet in onze Schipholtaxi’s, zijn netjes gekleed en Engels 

sprekend. Onze taxichauffeurs zijn in het bezit van een wettelijk verplichte taxipas, en hebben 

geruime ervaring als taxichauffeur. Op verzoek kunnen wij chauffeurs inzetten die buiten 

Engels ook andere vreemde talen spreken. Zo hebben wij een keer een klant op Schiphol 

moeten opwachten die een Japans sprekende taxichauffeur wilde hebben. Laten wij zo’n 

chauffeur nu ook op de taxi hebben rijden! De klant was ieder geval zeer content dat zijn 

belangrijke klant netjes op Schiphol werd verwelkomd door een Japans sprekende chauffeur. 

Hoe bestelt u het Schiphol taxi vervoer 

Om op onze website een taxi naar Schiphol te bestellen voert u de postcode en het aantal 

personen in waarmee u samen op reis gaat. Vervolgens klikt u op -Bereken Ritprijs -. Daarna 

kunt u een keuze maken in dit complete overzicht tussen enkele reis of retour, waarna u in het 

algemene gegevens overzicht komt om de taxi te kunnen bestellen. Na het invullen hiervan en 

verzenden ontvangt u meteen uw bestellingsoverzicht. Na controle van onze kant sturen wij u 

een bevestiging, waar ook nog verdere uitleg in staat vernoemd over hoe wij werken met onze 

Schipholtaxi service. 

Op Schiphol uw gasten laten opwachten 

Als u bijvoorbeeld als bedrijf uw gasten wilt laten opwachten bij de meetingpoint op Schiphol 

dan kunt u gebruik maken van onze meetingpoint pick-up service. Tijden het bestellen van de 

taxi op onze website kunt u bij de opmerkingen even vermelden dat u hiervan gebruik wilt 

maken. Wij gaan uw gasten dan opwachten met een naambordje van het bedrijf of de klant. 

Voor deze service wordt een kleine vergoeding gevraagd. Buiten luchthavenvervoer, doen wij 

op aanvraag ook andere soorten vervoer, zoals taxiritten van Amsterdam naar plaatsen 

daarbuiten, een taxi naar Brussel of bruiloften etc.. U kunt ons altijd op een prijsopgave 

vragen. 

Schipholtaxi Amsterdam, taxi naar Schiphol 

Een taxi naar Schiphol is er al vanaf € 25,- met een personenwagen omgeving Amsterdam 

Sloten. De tarieven lopen op naar rond de € 40,- vanaf Amsterdam centrum. De taxi’s die op 

standplaatsen staan rijden u natuurlijk ook graag naar Schiphol, maar dan wel middels de 

taximeter. Voor een ritje centrum Amsterdam komt u al snel uit richting de € 50,-. Op onze 

pagina “Schipholtaxi voor Amsterdam” leest treft u veel informatie aan. Zo kunt u zien dat 

wij ook taxibusjes voor lokaal vervoer in Amsterdam aanbieden, zoals kinderfeestjes en 

natuurlijk ook de zakelijke taxiritten. 

 Amsterdam Taxi 

Schipholtaxi Utrecht, taxi naar Schiphol 

Een Schipholtaxi Utrecht kunt u bij ons bestellen vanaf € 60,- met een personenwagen, dat is 

vanaf de Lageweidseslag in Utrecht. Vanaf Schiphol ligt Utrecht natuurlijk heel centraal in 

Nederland en is een veel gereden route voor taxi’s. Vanaf een personenwagen tot onze 
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grootste taxibus hanteren wij natuurlijk voor Utrecht ook vaste tarieven, en wel 24 uur per dag 

7 dagen in de week. In Utrecht is de UTC de grootste taxicentrale, welke met zzp’r werkt. De 

UTC werkt als u ruim van te voren besteld ook met vaste tarieven. Bij ons heeft u altijd een 

taxi voor een vast tarief. 

 TaxiKeur straattaxi Utrecht 

Schipholtaxi Almere, taxi naar Schiphol 

Vanaf € 5o,- is er al een taxi vanaf Almere Poort postcode 1361 t/m 1363 naar Schiphol. Wij 

hebben Almere onder verdeeld in Almere poort, Almere stad, Almere buiten en Almere hout. 

De tarieven liggen tussen de € 5o,-en € 65,- voor Almere buiten in. Onze Schipholtaxi’s zijn 

het meeste gestationeerd omgeving Schiphol, maar in Almere wonen er ook veel chauffeurs 

die u graag naar de luchthaven vervoeren. Een standaard rit met een willekeurige straattaxi 

ligt rond de € 90 euro, dus een taxi bestellen via internet is snel verdiend! 

Taxi Lelystad naar Schiphol 

Lelystad ligt kwa afstand toch weer een stuk verder dan Almere. Vanaf Lelystad is de afstand 

naar Schiphol ongeveer 69 kilometer. Schipholvervoer van Lelystad bieden wij aan v/a € 75,-. 

De Schipholtaxi is ongeveer zonder file 46 minuten onderweg vanaf uw huis naar Schiphol. 

Berekend route’s naar Schiphol voor ons in Lelystad zijn het MC Zuiderzee Ziekenhuisweg 

waarvan het taxitarief naar Schiphol v/a € 81,- is. Een andere bekende route met de Schiphol 

taxi is vanaf Bataviawerf Oostvaardersdijk, deze rit is te bestellen v/a € 87,-. 

Lelystad heeft een eigen luchthaven maar deze wordt vooral gebruikt voor de plezier vluchten 

Luchtvaart. Momenteel spelen er wel plannen om de luchthaven uit te breiden omdat Schiphol 

uit zijn jasje groeit. Deze uitbreiding zal als positieve kant de toenemende werkgelegenheid 

zijn, en dat de mensen uit Lelystad daar ook een chartervlucht kunnen nenem, wat weer op de 

taxikosten bespaart. De negatieven kanten zijn natuurlijk het geluidsoverlast en de milieu 

overwegingen. 

Het bekenden Aviodrome, wat altijd op Schiphol heeft gestaan is nu ook te vinden in 

Lelystad, en wel op de Pelikaanweg 50 Lelystad Airport. 

 Informatie Lelystad 

 Luchthaven Lelystad Airport 

 Regiotaxi Flevoland 

 Rolstoelvervoer Lelystad 

Schipholtaxi Rotterdam, taxi naar Schiphol 

Rotterdam, een grote stad met een grote industrie en haven. Als je als taxichauffeur geen 

navigatie zou hebben zou je er door de bomen het bos niet meer zien. Ook al ben je een 

doorgewinterde Rotterdamse taxichauffeur dan nog kun je niet alles weten. Onze Schipholtaxi 

tarieven voor Rotterdam variëren tussen de € 70,- en € 110,-. Buiten mensen die een taxi naar 

Rotterdam bestellen voor hun vakantie, rijden wij ook voor bedrijven in Rotterdam. Onze 

zakelijke klanten in Rotterdam hebben als voordeel dat de taxiritten op rekening kunnen 
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worden uitgevoerd, wat dan ook meteen een reden is om bij ons als zakelijke klant de 

Schipholtaxi te bestellen. 

Schipholtaxi Tilburg, taxi naar Schiphol 

Tilburg Schiphol is ongeveer 114 kilometer en kost met de Schipholtaxi € 125,-. De reistijd is 

zonder file ongeveer 1 uur en 20 minuten. Met een reguliere taxi vanaf Tilburg, zoals de Taxi 

Centrale Midden Brabant, zult u rond de €200,- kwijt zijn. Het verschil zit hem in het 

kilometer tarief van meer dan € 1,95 euro. Onze tarieven liggen stukken lager, omdat wij voor 

100% Schipholvervoerder zijn, en vaak heenreis ritten met retour ritten combineren. Met een 

gezin vanaf 4 personen zal de taxi van Tilburg goedkoper uitkomen dan de trein, en 

bovendien geen gesleep met koffers. Onze taxichauffeurs zetten u na de rit netjes af bij de 

aankomsthal, en als u weer arriveert na u vakantie op de luchthaven staat de taxi alweer voor 

u klaar. Voor lokaal taxivervoer in Tilburg adviseren wij de regiotaxi. 

Schipholtaxi Oosterhout, taxi naar Schiphol 

Oosterhout net boven Breda, afstand tot Schiphol ongeveer 100 kilometer en een uurtje 

reistijd. Het tarief voor een taxi naar Schiphol is vanaf € 105,-. Ook hier geldt dat als u met 

onze Schiphol service reist met een groot gezin u goedkoper uit bent dan het openbaarvervoer. 

Als u met vakantie gaat is een taxi van Oosterhout naar Schiphol toch buiten luxe ook een 

stukje gemak. U wordt lekker thuis voor de deur opgehaald en keurig op Schiphol bij de 

vertrekhal neergezet met uw bagage. 

Schiphol taxi Arnhem 

Een taxi naar Schiphol vanaf een verre plaats zoals bv Arnhem blijft natuurlijk best een 

kostbare zaak. Toch als men met een groep vanaf zes personen de trein kosten optelt 

tegenover de Schipholtaxi kosten zal het verschil niet groot meer zijn. Het vervoer per taxi 

heeft natuurlijk ook meerdere voordelen, zoals de bagage waarmee men anders in de trein 

moet slepen, en bij aankomst op de luchthaven staat men meteen netjes bij de vertrekhal. 

Heeft u vanaf Hilversum, Maarssen of bijvoorbeeld Nieuwegein een taxi nodig, dan zijn de 

kosten van het openbaar vervoer zelfs hoger dan onze Schiphol service. Onze taxi tarieven 

zijn van te voren bekend en gelden 24 uur per dag. 

Schiphol, trein tegen over een taxibus. 

Als u met een gezin bent of groep kan een taxi zelfs goedkoper zijn dan de trein naar 

Schiphol. Onze taxiservice voor transfers naar de luchthaven is zelfs met een taxibus vaak 

goedkoper dan een deeltaxi. Het voordeel van een Schipholtaxi tegen over de trein is 

natuurlijk ook dat u geen gesleep met koffers heeft en voor de vertrekhal wordt neergezet. Bij 

terugkomst op Schiphol na u vakantie kunt u zelfs ook van onze opwacht service gebruik 

maken. Er staat dan een taxichauffeur op u te wachten bij de meeting point binnen op 

Schiphol. 

Taxi, de kosten onze prijzen. 
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Taxitarieven lopen sterk uiteen. De tarieven die vaak in Schipholtaxi’s gehanteerd worden 

zijn de maximale landelijke taxi vervoer tarieven. Deze bestaan uit een instap tarief, een 

kilometer tarief en ook nog eens wachtgeld. Als u de Schipholtaxi op deze website besteld 

betaald u alleen een kilometer tarief voor uw taxi, wat ook nog eens een stuk lager ligt dan het 

wettelijk maximum. Wij hanteren geen instaptarief en geen wachttarief. Op deze manier kan 

er zo maar in een taxirit vanaf bijvoorbeeld Amsterdam, Nieuw Vennep of Hoofddorp zomaar 

20 tot 30 euro verschil in het taxitarief zitten. Bestellen bij ons is dus snel verdiend! 

 Wat zijn de kosten voor een taxi? 

Heeft u nog vragen over het Schipholtaxi vervoer kijk dan eerst even op onze antwoorden op 

veel gestelde vragen, of stuur ons een email. Bellen mag natuurlijk ook altijd 0900-1235000 

Wij bieden betrouwbaar Schipholtaxi vervoer, voor een vaste lage prijs! 

Interesante links: 

 Luchthaven Brussels Airport 

 Luchthaven Antwerp Airport 

 Luchthaven Ostend Bruges Airport 
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