Vervoer door Heerhugowaard
De HugoHopper is een unieke vervoersdienst voor alle inwoners van
Heerhugowaard. Jong en oud kunnen tegen een aantrekkelijk tarief
gebruikmaken van onze lijndiensten, vervoer van deur tot deur en/of
groepsvervoer. Onze vrijwilligers zorgen voor een perfecte dienstverlening.
Om hier gebruik van te maken, moeten passagiers wel eerst lid worden van
Vervoersvereniging Heerhugowaard.

Vier lijndiensten
Zes dagen per week rijden vier verschillende personenbussen door de gemeente.
Zij rijden van maandag tot en met vrijdag elk uur vanaf 09.00 uur. De laatste rit
vanaf Middenwaard vertrekt om 17.00 uur. Op zaterdag vertrekken de lijndiensten voor de eerste keer vanaf de diverse eindpunten en rijdt naar Middenwaard.
Daar vertekken de bussen elk uur voor de eerste keer om 10 uur en voor de
laatse keer om 17.00 uur vanaf Middenwaard. Er zijn vier vaste routes met elk een
eigen kleur, namelijk: blauw, rood, oranje en groen. Ze starten altijd bij bij het
gemeentehuis en volgen daarna een eigen route. Die zijn zo uitgestippeld dat zij
alle wijken doorkruisen en langs de belangrijkste publieke locaties en plaatselijke
zorgcentra rijden of daar dicht in de buurt komen. Kijk voor meer informatie op
de routetabellen en op onze website.
Instappen? Dan eerst lid worden!
Wie gebruik wil maken van ons vervoer, moet eerst lid worden van
Vervoersvereniging Heerhugowaard. Leden betalen elk jaar een vast bedrag aan
lidmaatschap en krijgen dan een lidmaatschapspas.
Lid worden kan door inschrijven via de website www.hugohopper.nl of door
het ingevulde inschrijfformulier op te sturen of af te geven op ons kantoor.
Hier vindt u ook onze reisregels.

Meerijden met de lijndienst van de HugoHopper is voor leden heel
eenvoudig:
• U neemt altijd uw lidmaatschapspas mee.
• Deze pas laat u scannen door de chauffeur. Op
deze manier wordt de rit geregisteerd. De ritten
worden maandelijks achteraf gefactureerd en
geïncasseerd.
• Rollators, inklapbare rolstoelen en/of buggy’s
passen in de bus.
• Instappen buiten de halteplaatsen kan, mits daar
een veilige stopplaats is. U hoeft alleen uw hand op te steken met daarin uw
lidmaatschapspas.
• Centrale overstapplaats is bij het gemeentehuis.
• De bus beschikt over een stoelverhoger voor kinderen.
• Wilt u een keer iemand meenemen? Dat kan, u koopt u een meereiskaart bij
de chauffeur.. Deze is alleen te gebruiken in gezelschap met een reiziger die
lid is van Vervoersvereniging Heerhugowaard.
Ritprijs Lijndienst			
Meereiskaart 			
Lidmaatschap (vanaf 12 jaar)
Lidmaatschap (4 t/m 12 jaar)

€ 0,50
€ 2,00
€ 15,00 per jaar
€ 5,00 per jaar

kinderen t/m 3 jaar reizen gratis

Contactinformatie
HugoHopper
Middenwaard 127
1703 SC Heerhugowaard

Tel: 		
E-mail:
Website

072 737 02 17
info@hugohopper.nl
www.hugohopper.nl

