
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 
Mercedes VIP bus, een authentieke Kever en een Mercedes 
oldtimer beschikbaar zodat u helemaal in stijl uw opwachting kan 
maken.

Op uw speciale dag moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn. 
Taxibedrijf Werotax zorgt voor passend vervoer voor u als bruidspaar 
en eventueel voor uw gasten. Heeft u speciale wensen of wilt u weten 
welk trouwvervoer bij uw budget past? 
Werotax spreekt de details graag met u door. We nemen graag de 
zorgen rondom uw vervoer uit handen, het is immers uw dag. 

Of het nu gaat over het vervoer van uw huis naar het 
gemeentehuis of kerk, of om het vervoer na de 
huwelijksvoltrekking, het vervoer naar de receptie of naar de 
feestlocatie, Werotax kan het vervoer voor u verzorgen. 

Gaat het om de trouwauto zelf, het vervoer van de gasten, het 
in goede banen leiden van de verkeersstromen of het parkeren 
bij de verschillende locaties, Werotax neemt u de zorgen uit 
handen. Ook de logistiek voor de band en de fotograaf en het 
veilig weer thuisbrengen van alle gasten kunt u met een gerust 
hart aan ons overlaten. Gaat u daarna op huwelijksreis?Heeft 
u een airporttransfer nodig? Ook daarvoor staan wij voor u 
klaar. Heeft u bovendien gasten die slecht ter been zijn of 
gebruik maken van een scootmobiel of rollator, ook voor hen 
kunnen we het vervoer regelen. Geeft u het vervoer bij Werotax 
uit handen kunt u met een gerust hart zeggen dat uw vervoer 
onze zorg is! 

maak uw trouwfeest compleet!

Uw vervoer is onze zorg!

Taxibedrijf Werotax
vresselseweg 58

5491 PD St. oedenrode (Gemeente Meierijstad)
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info@werotax.nl     www.werotax.nl



 Groepsvervoer  Luchthaven vervoer
Gaat u met het vliegtuig op huwelijksreis? Onze chauffeur brengt u 
snel en comfortabel daar waar u moet zijn. Iedere airport transfer 
verzorgen wij graag voor u. Stuur ons uw huwelijksreis 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.

Evenementen vervoer

verkeersbegeleiding

Bij een trouwfeest of receptie wordt het soms zo druk 
om en rond uw trouwlocatie dat er onvoldoende 
parkeerruimte is. Wij kunnen in dat geval valet parking 
of een pendel- of parkeerdienst verzorgen. Ervaren 
chauffeurs, in kostuum of in een door u gewenste outfit 
dragen zorg voor het parkeren van de auto’s van uw 
gasten.

Valet parking / 
parkeerdiensten 

Als u een huwelijksfeest of receptie organiseert zal u vast ook 
nadenken over hoe uw gasten op de gewenste locatie komen en 
hoe zij na afloop van de receptie of het feest, soms met een 
glaasje op, weer veilig thuis komen. 
Zeker als u een "exclusieve" locatie achteraf kiest, zou het 
vervoer u hoofdbrekens kunnen kosten. Werotax biedt de 
mogelijkheid van individu tot grote groep, veilig en in stijl te 
vervoeren. Dit kan met luxe personenauto's, luxe minibussen 
of, als dit nodig mocht zijn per touringcar.
Mocht een geschikt parkeerterrein te ver van de locatie
af liggen, kunnen wij pendel diensten rijden, zodat uw
gasten niet in gala kleding grote afstanden moeten
lopen.

Ook als u met een groep naar een huwelijksfeest of evenement 
wil kunnen wij u van dienst zijn. Met ons brede aanbod van 
auto's, minibussen en personenbussen kunnen wij u, afhankelijk 
van uw wensen, comfortabel naar uw bestemming brengen. Of u 
nu met een klein groepje van 5 bent of met een hele 
club van 25 of meer, in alle gevallen hebben we
een passende vervoersoplossing voor u.

 Verwacht u bij uw trouwfeest zoveel mensen dat het verkeer daar last 
van zou kunnen krijgen kunnen wij voor u ook de vervoersstroom 
regelen met parkeerwachten zodat alles naar uw wens verloopt.
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