TX-keur
TX-keur is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor
taxivervoer.
Het TX-Keur staat voor vakkundige chauffeurs en
comfortabel en veilig taxivervoer.
Een taxi met een TX-keur herkent u aan de blauwe sticker
rechts op de voorruit.
Uw vervoer is onze zorg!
rouw vervoer
Afscheid nemen valt zwaar. Dat wilt u in ieder geval op gepaste wijze
doen. Het vormen van een eigen rouwstoet om -samen met uw
naaste familie- naar kerk, begraafplaats of crematorium te rijden kan
op een dag die toch verdriet met zich meebrengt, ook een gevoel van
troost en saamhorigheid geven. Werotax heeft jarenlang ervaring als
het gaat om het beschikbaar stellen van volgauto’s met chauffeur. U
heeft daarbij de keuze uit antraciet, grijze en zwarte volgauto’s,
desgewenst ook volgbussen.
leerlingen vervoer
Dagelijks vervoeren wij leerlingen van en naar diverse scholen,
dagverblijven en buitenschoolse-opvang in de regio. Uw zorg om
deze – vaak bijzondere kinderen maken wij ‘onze’ zorg, waarbij
veiligheid, comfort en empathie, voor onze chauffeurs
vanzelfsprekende begrippen zijn. In samenspraak met u zorgen wij
ervoor dat uw kind op de plaats van bestemming komt.

Woon- Werkverkeer

Bent u niet in staat op eigen gelegenheid naar het werk te komen, door
bijvoorbeeld een gebroken been of vanwege medicijnen, dan kunnen
wij u gedurende deze periode op tijd naar uw werk brengen en op het
eind van de dag weer veilig naar huis brengen.

Al 25 jaar een begrip in de regio
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Werotax is al meer dan 25 jaar een
begrip in de regio, het bedrijf
staat voor kwaliteit en een
persoonlijke benadering.
Het wagenpark van Werotax is
toegerust om een breed aantal
diensten naar uw wens te vervullen.
Individueel of groepsvervoer, met
rolstoel of scootmobiel, lokaal of regionaal of wellicht een vliegveld
transfer, in alle gevallen kunt u vertrouwen op de expertise van
Werotax.
Ziekenvervoer
Dagelijks vervoert Werotax van heinde en verre talloze patiënten van
en naar diverse behandelcentra.
Door onze jarenlange ervaring in het uitvoeren van zorgvervoer kunt
u rekenen op een veilige en comfortabele rit, verzorgd door een
ervaren en gediplomeerde chauffeur. Wij organiseren het vervoer
voor een groot aantal zorgverzekeraars.

Evenementenvervoer
Heeft u een evenement gepland? Alleen, met uw gezin of met
een vriendengroep? Wilt u de dag zorgeloos beginnen, laat u
zich dan veilig en comfortabel door Werotax vervoeren.
Wilt u, na afloop, nog gezellig een drankje drinken?
Geen probleem Werotax haalt en brengt u veilig thuis.
Organiseert u een groot feest, laat dan ook het verkeer in goede
banen leiden of laat Werotax proffesionele valet parking voor u
verzorgen.
Voor bekende evenementen verzorgen we ook
pendelbussen zodat u bijvoorbeeld per bus naar uw
favoriete muziekfestival kan. Kijk voor het aanbod
hiervan op onze website.

Trouwauto
Uw trouwdag is eigenlijk al onvergetelijk. Wij helpen u graag
met een auto die past bij de stijl van u, het aanstaande
bruidspaar. Werotax heeft voor trouwerijen en partijen een luxe
Mercedes, een authentieke Kever en een Mercedes oldtimer
beschikbaar zodat u helemaal in stijl uw opwachting kan maken.

Rolstoelvervoer
Bent u gebonden aan een rolstoel of scootmobiel dan kan u ook
bij Werotax terecht, speciaal daarvoor aangepaste auto’s maken
het mogelijk om, alleen, met een begeleider of met meerdere
tegelijk naar uw bestemming gebracht te worden. Ook deze
aangepaste voertuigen zijn representatief en zullen u op een
prettige manier, naar uw bestemming brengen.
Onze chauffeurs hebben allemaal een interne opleiding genoten,
waarbij de specifieke handelingen voor een veilige omgang met
rolstoelen tot in detail is behandeld. Voor dit vervoer worden dus
uitsluitend ervaren chauffeurs ingezet. Hierdoor kan iedere
rolstoelgebruiker in elk type stoel op een veilige en comfortabele
manier worden vervoerd.

Luchthaven vervoer
Werotax is ook uw partner voor al uw luchthaven transfers. Onze
chauffeur brengt u snel en comfortabel daar waar u moet zijn.
Iedere airport transfer verzorgen wij graag voor u. Stuur ons uw
reis of vakantie planning en wij zorgen dat u op tijd opgehaald en
weggebracht wordt naar het vliegveld. Geen gezoek of onnodig
lopen, wij zetten u op tijd en op de juiste plek af.
Bij het afhalen staan we met een naambordje klaar bij het
meetingpoint zodat u niet hoeft te zoeken.

Dit vervoer geschiedt geheel overeenkomstig de Code Veilig
Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR).

Groepsvervoer
Ook als u met een groep ergens naartoe wil kunnen wij u van
dienst zijn, met onze auto's en personenbussen kunnen wij u
afhankelijk van uw wensen comfortabel naar uw
bestemming brengen. Als u een feest of evenement heeft
waarvoor u vervoer nodig hebt kunnen wij dat uiteraard ook
voor u verzorgen.

