
Zakelijke dienstverlening 

Al 25 jaar een begrip in uw regio

Woon Werk verkeer

regie en plandiensten

Chauffeursdiensten

evenementen vervoer

Werotax is al meer dan 25 jaar een begrip in uw regio. Onze 
persoonlijke benadering staat bij onze dienstverlening voorop.
Het dienstenpakket voor bedrijven is in de loop der jaren stevig 
uitgebreid waardoor wij nu een heel breed scala aan diensten hebben 
waarmee we aan bijna al uw vervoerswensen kunnen voldoen. Ook voor 
de zakelijke dienstverlening verzorgen wij een breed aantal diensten  
Als u een expert zoekt in personenvervoer of een expert die uw vervoer 
van documenten of goederen in goede banen moet leiden, in alle 
gevallen kan u bij ons terecht.

Als u in zakelijk vervoer de voorkeur geeft aan uw eigen auto, 
maar niet zelf wilt rijden, dan bestelt u een directiechauffeur of 
een studentchauffeur van Werotax. Onze "chauffeursdienst" 
verandert uw auto in uw eigen, mobiele kantoor. Op de achterbank 
heeft u alle tijd en ruimte om uw zaken te regelen. U kunt rustig 
en geconcentreerd telefoneren met uw relaties en bij aankomst op 
uw bestemming hoeft u zich geen zorgen te maken over 
parkeerproblemen. Onze speciaal daarvoor opgeleide D1 
directiechauffeurs passen met de grootste zorg op uw auto en 
wachten op uw terugkomst. Wij zorgen ervoor, dat uw reis naar 
volle tevredenheid verloopt. Het vervoer van werknemers naar uw kantoor kunnen wij 

gestructureerd op ons nemen door middel van groepsvervoer kunnen 
we zorgen voor een efficiënte woonwerk service van uw medewerkers. 
Ook incidenteel bij werknemers die niet in staat zijn op eigen 
gelegenheid naar het werk te komen, door bijvoorbeeld een gebroken 
been of vanwege medicijnen, kunnen we gedurende deze periode, op 
tijd naar het werk en op het eind van de dag weer thuis brengen. 

Door het type dienst die Werotax levert, biedt onze personele 
bezetting aanvullende mogelijkheden voor de zakelijke klant. Wij 
kunnen telefonische diensten of planning van vervoer of bezetting 
voor u verzorgen. Zo kunnen wij de zorg van een deel van uw 
kantoorpersoneel uit handen nemen en u kunt profiteren van onze 
planningsspecialisten of telefoondienst.

Als u een zakelijk evenement heeft gepland, een vergadering, een 
congres of een bedrijfsfeest, Werotax verzorgt voor u het vervoer 
van uw evenement, groot of klein. Uw gasten of medewerkers 
worden zo veilig thuis opgehaald en thuisgebracht zodat ze, ook 
als er wat gedronken is, veilig weer thuis komen. Met het 
gevarieerde wagenpark van Werotax hebben we het juiste voertuig 
voor iedere opdracht.



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. 

TX-keur

luchthaven vervoer

lichte vervoersdiensten

Verhuur van personenbussen

Valet parking / 
parkeerdiensten 

 Directie / vip vervoerWerotax is ook uw partner voor al uw zakenreizen. Onze chauffeur 
brengt u snel en comfortabel daar waar u moet zijn. Iedere airport 
transfer verzorgen wij graag voor u. Stuur ons uw reisplanning 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.

U kan bij Werotax ook terecht voor de verhuur van 
personenbussen. De 9 persoons bussen zijn beschikbaar voor uw 
zakelijk vervoer. Voor de voorwaarden en beschikbaarheid kan u 
contact opnemen met Werotax.

Heeft u de behoefte aan het fysiek vervoeren van goederen, dan 
heeft Werotax een breed scala aan voertuigen waarmee wij aan 
uw vervoerswensen kunnen voldoen. We zijn gespecialiseerd in 
post en documenten maar ook een groter pakket behoord tot de 
mogelijkheden. Interne post, spoedbezorging, periodieke 
leveringen zijn voor ons ook geen probleem. Met de zelfde 
representatieve chauffeurs en nette auto’s bent u gegarandeerd 
van goede snelle service.
Naast vervoer kan Werotax ook logistieke functies vervullen, 
tijdelijke beveiligde opslag. overnight parking, depot en overslag.  
 

Bij een zakelijk evenement, een congres of vergadering wordt het 
soms zo druk om en rond uw bedrijf dat er onvoldoende 
parkeerruimte is. Wij kunnen in dat geval valet parking een 
pendel- of een parkeerdienst verzorgen. Ervaren chauffeurs, in 
kostuum of in een door u gewenste outfit dragen zorg voor het 
parkeren van de auto’s van uw klanten. Tevens is het mogelijk uw 
vervoersstroom te regelen met parkeerwachten zodat alles naar 
uw wens verloopt.

U wilt uw reistijd gebruiken om te werken of om te 
ontspannen, zodat u uitgerust op uw afspraak arriveert?
 
Misschien wilt u aan het eind van uw drukke dag niet 
vermoeid zelf achter het stuur plaats nemen met alle 
mogelijke risico’s die daar aan verbonden zijn? 

Wat uw reden ook is, u kunt uw wensen en voorkeuren 
kenbaar maken en wij verzorgen alles. Vestigingsbezoeken, 
vergaderen op weg naar een locatie, sightseeing, vervoer naar 
een feestelijke opening of receptie zonder dat uw gasten zelf 
moeten rijden? 

Onze VIP service biedt hiervoor dé uitkomst. Werotax verzorgt 
het vervoer van groepen en delegaties in speciaal daarvoor 
uitgeruste voertuigen welke van alle gemakken zijn voorzien 
zoals airconditioning, navigatie en moderne 
communicatiemiddelen. 
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