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TARIEVEN 2018
Voor het vervoer van groepen
Onderstaande prijzen gelden voor een tramrit
over het volledige traject RTM-remise-WestRepart v.v. en zijn inclusief museumbezoek.
Door technische redenen kan de samenstelling van de tram wijzigen.
Stoomtram
Het huren van een stoomtram voor een rit
kost €900, incl. 6% btw €954. Deze tram
bestaat, naast een van onze stoomtramlocomotieven, standaard uit vier houten
rijtuigen waarin 120 personen plaats kunnen
nemen. In een van de rijtuigen kunnen 4 à 5
rolstoelen geplaatst worden. Elk extra rijtuig
meer kost €75, incl. btw €79,50. 44 personen
vinden er een zitplaats.
Dieseltrams
Met onze historische motorwagens en stalen
rijtuigen kunnen we u een grote variatie aan
dieseltrams aanbieden. We hebben twee
motorwagens waarin respectievelijk 22 of 28
personen een zitplaats kunnen vinden. De
huur van deze wagens is €300, incl. btw
€318. Bestaat uw gezelschap uit meer
personen dan hebben we een rijtuig met 24
zitplaatsen met daarnaast ruimte voor
maximaal 3 rolstoelen en rijtuigen met 40-44
zitplaatsen. Per rijtuig bedraagt de huur €75
(€79,50 incl. btw).

Uniek!
De M67 is de enige nog bestaande, houten
diesellocomotief in Nederland. Samen met
rijtuig 417, met 40 zitplaatsen, kunt u dit
bijzondere tramstel huren voor €375, incl.
btw €397,50.
Moderne jaren ’50…..
Tenslotte kunt u, als u bijvoorbeeld met een
grote groep komt, kiezen uit twee tramstellen
beide met een motorwagen en vier ‘moderne’
rijtuigen, geschikt om maximaal 145 en 170
personen een fraaie tramrit aan te bieden. De
huur per stel is €600, €636 incl. btw. Het is
mogelijk dat u meer of minder rijtuigen nodig
heeft. Voor €75 per rijtuig (€79,50 incl. btw)
huurt u er meer of gaat per rijtuig dit bedrag
er af als u er minder nodig heeft.
Fotoreportages
Van bijzondere gelegenheden wilt u wellicht
ook bijzondere herinneringen vast laten
leggen. Bij ons kunt u na afspraak hiervoor
trammaterieel buiten laten zetten, dit kost
€150 (€159 incl. btw). Het materieel in het
nieuwe museumgebouw kan ook als fotoachtergrond gebruikt worden, kosten €50,
incl. btw €53.
Bijeenkomsten, presentaties etc.
De remise of het nieuwe museumgebouw is
ook te huur voor uw presentatie, bijeenkomst
of feest. Voor prijzen en mogelijkheden,
neem hiervoor contact op met onze
reserveringslijn: 06-13473183.
RTM-bus huren?
De RTM bezit een aantal historische bussen.
Deze zijn ook te huur. Voor €500 per bus
(€530 incl. btw) binnen een straal van
100 km rond Ouddorp-Remise kunt u zich in
stijl laten vervoeren naar uw afgehuurde
tram.
(alle prijzen onder voorbehoud)

