
Algemene voorwaarden 
 
Taxi Steen luchthavenvervoer 
De door u geboekte taxi rijdt u en uw eventuele medepassagier rechtstreeks naar de luchthaven. Het 
vervoer wordt uitgevoerd per luxe personenauto of bus. 
 
Vluchtgegevens 
Controleer altijd data en tijden van vertrek en aankomst op u ticket met hetgeen u aan taxi Steen 
opgegeven hebt. Komen deze niet overeen, geeft dit dan zo snel mogelijk door op tel: 0529-451724 
 
Ophaaltijd heenreis 
Wij bellen u de avond voor vertrek tussen 16.30 en 19.00 uur, het tijdstip waarop wij u van huis 
halen door. Kunnen wij u niet bereiken, dan kunt u zelf bellen naar nummer 0529-451724. Taxi Steen 
kent geen marge rond de ophaaltijd. Als de chauffeur er op het afgesproken tijdstip niet is dient u 
direct contact met ons op te nemen.  
 
Bagage 
Het vervoer van 1 stuk bagage en een stuk handbagage per betalende passagier is inbegrepen. U 
kunt extra bagage meenemen, mits u dit vooraf aan ons meldt. Hiervoor brengen we een extra 
bedrag in rekening. Taxi Steen is niet aansprakelijk voor het zoekraken van, of schade aan uw bagage. 
 
Vertraging onderweg 
Taxi Steen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen die tot gevolg hebben dat u 
de vliegaansluiting mist. U kunt er zeker van zijn dat wij alles doen om dit te voorkomen. 
 
Terugreis 
Bij een vertraging van meer dan 3 uur, dan dient u ons dit te melden. 
Na aankomst en in ontvangst name van de bagage moet u zich melden bij de STA-balie op Schiphol 
Plaza. (zie plattegrond Schiphol). Heeft u zich een kwartier na de totale afhandeling van de bagage 
niet gemeld, dan moeten wij wachtgeld in rekening brengen. De bagage-afhandeling wordt door de 
chauffeur in de wachtruimte op beeldschermen gevolgd. 
 
Wijziging vluchtnummer en/of datum van uw terugreis 
Gewijzigde vluchtnummers, tijden of data kunt u telefonisch melden op nummer 0529-451724. 
  
Betaling 
Het vervoer dient contant aan de chauffeur betaald te worden. Tenzij uw boeking via uw reisbureau 
wordt afgehandeld, dan betaalt u voor vertrek aan uw reisbureau. 
Rijden op rekening is mogelijk, maar de reissom zal voor vertrek aan Taxi Steen overgemaakt moeten 
worden. 
 
Annulering 
Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van uw eerste rit moeten wij 10% administratie kosten in 
rekening brengen. Bij latere annulering zijn wij genoodzaakt 50% van de ritprijs in rekening te 
brengen. Wijzigingen zijn altijd mogelijk, gebeurt dit echter minder dan 24 uur voor de oorspronkelijk 
geboekte rit kunnen daar kosten voor in rekening gebracht worden. 
 
 


