
Samenvatting

Op weekdagen (ma-vr) 
rijden we AMLflex auto’s van 
6:30 tot 7:00, van 8.00 tot 
13:00 en van 16:15 tot 21:00.

In tussenliggende tijden 
rijdt er een bus (zie s chema). 
Reserveren niet nodig.

Op weekenddagen (za-zo)  
rijden we de gehele dag Flex 
van 8:00 uur - 21:00 uur

Tussen 7:00-8:00 uur én tussen 13:00-16:15 uur komt, in plaats van de AMLflex 
dienstverlening (auto’s), de reguliere vaste lijnbus (663) weer terug. Reizen kan 
op die tijdstippen weer gewoon zonder reservering via een vaste route met 
de bus. Kijk voor alle haltes en vertrektijden van lijn 663 op de achterzijde van 
deze flyer. Buiten de vaste tijden, door de weeks en in het weekend, verzorgt 
AMLflex de dienstverlening (auto’s). Zo bieden we inwoners van Rijsenhout en 
omstreken een optimale mix van vervoermogelijkheden.

AMLflex biedt inwoners van Rijsenhout de gelegenheid naar Hoofddorp te 
 reizen en weer terug. Om onze vaste groep reizigers (forensen en scholieren) 
beter te kunnen bedienen, maken we AMLflex nog nét een stukje flexibeler.

AML Flex verandert!



Connexxion openbaar 
vervoer buslijn 663 vanaf  
maandag 17 augustus 2020.
Houd de actuele reisinformatie in de gaten voor eventuele wijzigingen in de dienst-
regeling per 13 december 2020. Die vind je op connexxion.nl, onze app of op 9292.

Meer informatie
www.connexxion.nl/amlflex

Via de app reserveren
Je kunt 24/7 via de OVflex app reserveren. Download de 
OVflex app voor iPhone (iOS 9 en hoger) of Android  
(6.0 of hoger) en volg de instructies in de app.

Telefonisch bestellen
Een auto van AMLflex kun je ook bestellen door te bellen 
met 088-6000 966. AMLflex is telefonisch bereikbaar 
op werkdagen van 06.00 tot 20.30 uur en in de 
weekenden en op feestdagen van 07.30 tot 20.30 uur.

Richting Hoofddorp Station

Vragen over AMLflex:
aml@connexxion.nl
We beantwoorden uw vragen op werkdagen binnen 
72 uur. Dit mailadres is bedoeld voor vragen en 
opmerkingen die niet een snel antwoord behoeven 
m.b.t vertrektijden en andere actuele reisinformatie.

Richting Rijsenhout

Rijsenhout, Kleine Poellaan 07:14 07:45 13:11 14:11 15:11 16:11

Rijsenhout, Blauwe Beugel 07:15 07:46 13:12 14:12 15:12 16:12

Rijsenhout, Leimuiderdijk 42 07:15 07:46 13:12 14:12 15:12 16:12

Rijsenhout, Centrum Schouwstraat 07:18 07:49 13:15 14:15 15:15 16:15

Rijsenhout, Zeilhof 07:18 07:49 13:15 14:15 15:15 16:15

Rijsenhout, Drakenstraat 07:19 07:50 13:16 14:16 15:16 16:16

Rijsenhout, Bennebroekerweg 07:20 07:51 13:17 14:17 15:17 16:17

Hoofddorp, Station 07:31 08:02 13:28 14:28 15:28 16:28

Hoofddorp, Station 07:34 13:00 14:00 15:00 16:00

Rijsenhout, Rijshornplein 07:43 13:09 14:09 15:09 16:09

Rijsenhout, Kleine Poellaan 07:45 13:11 14:11 15:11 16:11


