Koeriersdiensten
Werotax verzorgt voornamelijk bedrijfszendingen en is zeker geen
gewone pakketdienst, maar een dienst met een persoonlijke aanpak
en benadering. Daarmee wordt iedere zending feitelijk maatwerk.
We verzenden alle goederen van envelop tot pallet met een real time
track and trace en zendingsmelding. We werken niet met externe
overslagpunten en maken enkel gebruik van onze eigen beveiligde
loodsruimten en kunnen daar ook aanvullende distributiediensten en
overnight shipping verzorgen. Al onze routes worden gereden vanuit
Meierijstad waardoor we altijd volledig zicht houden op uw zending.
De planning is altijd bereikbaar. De meeste van onze vervoersopdrachten passen niet echt in een hokje maar behoeven een
specifieke werkwijze. Denk bijvoorbeeld aan een interne uitwisseling
tussen vestigingen, opslag van goederen, opbouwen van een stand op
een beurs of ‘out of stock delivery’ of garantie leveringen.
documentvervoer
Naast een pakketdienst bieden wij ook document vervoer. Heeft u
documenten die van of naar de bank of notaris gebracht moeten
worden of contracten die door meerdere bestuurders getekend
moeten worden dan kunnen wij de logistiek hiervan verzorgen.
Heeft u meerdere zendingen met enige regelmaat te versturen, dan
maken we natuurlijk graag tarieven op maat voor u.

Spoed koerier
Iedere spoedzending is een uitdaging. Omdat we een relatief
kleinschalig bedrijf zijn wordt uw aanvraag direct persoonlijk
opgepakt en afgehandeld. Met het grote aantal voertuigen die we
dagelijks op de weg hebben kunnen we uw zending vaak al op hele
korte termijn ophalen. Met de real time GPS-trace optie kunt u uw
zending real time volgen. Wij kunnen uw zending afhankelijk van uw
wensen nog de zelfde dag of overnight bezorgen.
zakelijke logistieke dienstverlening
Chauffeurs
Onze chauffeurs zijn de
drijvende kracht achter ons
bedrijf. Al onze medewerkers
zijn in het bezit van een VOG,
representatief en Nederlands
sprekend.
Onze chauffeurs zijn altijd goed
herkenbaar in representatieve
bedrijfskleding. Daarnaast hebben ze vaak eveneens een taxidiploma en
aanvullende jaarlijkse trainingen zodat u er zeker van kunt zijn dat uw
zending veilig aankomt.
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Werotax is al meer dan 25 jaar een begrip in uw regio.
Onze persoonlijke benadering staat bij onze dienstverlening voorop.
Het logistiek dienstenpakket voor bedrijven is in de loop der jaren
stevig uitgebreid waardoor wij nu een heel breed scala aan diensten
hebben waarmee we aan veel van uw vervoerswensen kunnen voldoen.

Aanvullende zakelijke diensten
Naast logistieke diensten verzorgen wij ook een breed aantal
aanvullende zakelijke diensten. Als u een expert zoekt in personen- of
documentvervoer of een expert die uw telefonische bereikbaarheid of
planningsdiensten uit handen kan nemen dan kunt u in alle gevallen
kan u bij ons terecht.

STUDENTENCHAUFFEUR
Heeft u de behoefte aan een studentchauffeur voor uw eigen of
zakelijke voertuig. Of u nu met uw eigen auto naar huis
gebracht wil worden of een route in een bedrijfauto
wil laten rijden om enkele goederen af te leveren
dan beschikken wij over een chauffeurspool van
studenten die bij tijdig reserveren tegen scherpe
tarieven ingezet kunnen worden voor een
breed scala aan chauffeursdiensten..

vERHUUR PERSONENBUSSEN
Chauffeurspool CE
Heeft u behoefte aan chauffeurs met een groot rijbewijs? Moet uw
vrachtauto voor service naar de garage of voor keuringen naar het
keurstation? Wellicht wilt u vrachtwagens afleveren bij een klant of
wagens verplaatsen tussen verschillende vestigingen.
Voor alle onbeladen verplaatsingen van uw wagenpark waar u uw
gewone chauffeurs met groot rijbewijs niet beschikbaar voor heeft, of
liever niet op inzet, kunt u gebruik maken van onze chauffeurspool.
Ook bij aflevering met enkele reis en incidentele pendeldiensten
kunnen wij u van dienst zijn.

U kan bij Werotax ook terecht voor de verhuur van persoenen bussen.
De 9-persoons bussen zijn beschikbaar voor uw zakelijk vervoer en
eventueel aanvullende logistieke wensen. Voor de voorwaarden en
beschikbaarheid kan u contact opnemen met www.werotax.nl

tELEFOONDIENSTEN
Door de noodzakelijke dagelijkse bezetting van de telefoon voor de
taxicentrale bied onze bezetting aanvullende mogelijkheden voor de
zakelijke klant.
Wij kunnen telefonische diensten voor u verzorgen. Zo kunnen wij uw
klantenservice of telefoondiensten uit handen nemem terwijl u aan de
slag bent op uw expertisegebied.

regie en plandiensten
Door het type dienst die Werotax levert, biedt onze personele bezetting
aanvullende mogelijkheden voor de zakelijke klant. Wij kunnen
planning van vervoer of bezetting voor u verzorgen. Zo kunnen wij de
zorg van een deel van uw kantoorpersoneel uit handen nemen en
invullen met onze ervaren professionals en u kunt profiteren van onze
planningsspecialisten.
Het logistiek dienstenpakket voor bedrijven is in de loop der jaren
stevig uitgebreid waardoor wij nu een heel breed scala aan diensten
hebben waarmee we aan veel van uw vervoerswensen kunnen voldoen.
Neemt u voor meer informatie contact met ons op!

