
Wentax Tours
Al ruim tachtig jaar, van generatie op generatie, vervoeren 

wij onze klanten. Professioneel.  Naast veiligheid en com-

fort is ’plezier in het werk’ belangrijk voor Wentax Tours. 

De Wentax Taxi’s zijn herkenbaar in het staatbeeld in de 

regio. Wij hebben persoonlijke aandacht voor kinderen 

en volwassenen die extra zorg nodig hebben. Een aantal 

van onze bussen zijn specifiek ingericht op rolstoelvervoer. 

Maar onze chauffeurs rijden ook in luxe personenwagens 

en/of onze bussen. Rouw- en trouwdiensten bieden wij 

aan. Altijd op gepaste wijze. Ook verzorgen wij chauffeurs-

diensten. De privéchauffeur rijdt dan in uw auto terwijl 

u onbezorgd kunt werken of de dag kunt overdenken. 

Wentax is goed in vervoer. Maar bovenal houden wij van 

mensen. Dat is onze kracht! 

Turbinestraat 63
T  074 - 242 50 00
E info@wentax.nl
I www.wentax.nl

Fly away, in de
Wentax VIP-bus



Onbegrensd reisgenot!

Maximaal 32 personen vervoeren wij in onze zilver-

grijze VIP-bus. Welgeteld en inclusief onze bekwame 

chauffeur. De zilverkleurige, door Volkswagen 

Duitsland custom made ontworpen 

en gefabriceerde bus, is uniek 

in Nederland. In deze bus zijn 

‘vliegtuig business class’ stoe-

len geplaatst met 50 centi-

meter beenruimte. Check! 

Er is Wifi aan boord, net zoals 

een audiosysteem en diver-

se Tv-schermen. In de bus 

zijn twee vierzitters met een 

tafel gerealiseerd. Voor een 

goed gesprek. Vanzelfsprekend is er airco en zijn er zon-

werende schermen. Hierdoor kunt u wel naar buiten 

kijken, maar uw medeweggebruikers zien u niet zitten. 

Catering op maat
U kunt zelf de koffie- en theebar 

bedienen, maar het is ook moge-

lijk om uw gezelschap door een 

hostess te laten begeleiden. Zij 

kan een lunch verzorgen en 

houdt controle over aankomst- 

en vertrektijden en wijst, letter-

lijk, de weg zodra u uitstapt. 

(Gast)heer in het verkeer
Eigenlijk is het onnodig om te melden dat onze bus-

sen voldoen aan alle veiligheidseisen en (extra) goed 

onderhouden en gereinigd worden. Onze ervaren 

chauffeurs hebben ten minste de rijbewijzen, B  

en DE. Ook hebben zij de opleiding ‘Levens-

reddende Handelingen’ gevolgd en blijven zij na- 

en bijscholingscursussen volgen. Maar bovenal zijn 

zij heer in het verkeer ‘en in de bus’. Servicegericht 

en vriendelijk. Soms streng: de gordel moet om 

(wettelijk geregeld). 

Op en top privacy
Heeft u iets persoonlijks te bespreken? Wilt u nog 

meer rust, dan bestaat er de mogelijkheid om de 

passagiersruimte volledig af te sluiten van de  

bestuurdersplek. We doen dan letterlijk de tussen-

deur dicht. Voor even of gedurende de hele reis. 

Zoals u wenst!

Bagage(ruimte)
Er is, door het relatief geringe aantal passagiers in 

de bus, veel bagageruimte. Zo gewenst kan er een 

fietsenaanhanger aangekoppeld worden. De VIP-

bus rijdt zowel regionaal als nationaal, maar ook 

zeker internationaal. 

U mag gezien worden!

Erik Janssen, 
manager


