Comfortabel
reizen

Fly away, in de
Wentax VIP-bus
Maximaal 32 personen vervoeren wij in onze zilvergrijze 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’ stoelen geplaatst met 50 centimeter beenruimte. Check!
Er is Wifi aan boord, net zoals een audiosysteem en diverse Tv-schermen. In de bus
zijn twee vierzitters met een tafel gerealiseerd. Voor een goed gesprek. Vanzelfsprekend
is er airco en zijn er zonwerende schermen. Hierdoor kunt u wel naar buiten kijken, maar
uw medeweggebruikers zien u niet zitten.

Catering op maat

Wentax Tours
Al ruim tachtig jaar, van generatie op generatie, vervoeren wij onze klanten.
Professioneel. Naast veiligheid en comfort is ’plezier in het werk’ belangrijk voor
Wentax Tours. De Wentax Taxi’s zijn herkenbaar in het staatbeeld in de regio. Wij

U kunt zelf de koffie- en theebar bedienen, maar het is ook mogelijk om uw gezelschap

hebben persoonlijke aandacht voor kinderen en volwassenen die extra zorg

door een hostess te laten begeleiden. Zij kan een lunch verzorgen en houdt controle

nodig hebben. Een aantal van onze bussen zijn specifiek ingericht op rolstoel-

over aankomst- en vertrektijden en wijst, letterlijk, de weg zodra u uitstapt.

vervoer. Maar onze chauffeurs rijden ook in luxe personenwagens en/of onze

(Gast)heer in het verkeer

bussen. Rouw- en trouwdiensten bieden wij aan. Altijd op gepaste wijze. Ook
verzorgen wij chauffeursdiensten. De privéchauffeur rijdt dan in uw auto terwijl

Eigenlijk is het onnodig om te melden dat onze bussen voldoen aan alle veiligheids

u onbezorgd kunt werken of de dag kunt overdenken. Wentax is goed in vervoer.

eisen en (extra) goed onderhouden en gereinigd worden. Onze ervaren chauffeurs

Maar bovenal houden wij van mensen. Dat is onze kracht!

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 tussendeur 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!
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Onbezorgd op stap!

Veiligheid staat
voorop!

Onbegrensd reisgenot!

Bram Ramaker, spits

Juf Sanne, groep 4

Erik Janssen, manager

Taxi Wentax: een begrip! Daar zijn wij trots op. Maar Wentax-bussen? U hebt ons vast

rijk: de grote glimlach op het gezicht van uw gastheer/vrouw, zo nodig hulp bij

Dagje(s) uit

wel eens op de weg gezien. Wij zien onze bussen ook als rijdende reclameobjecten.

het in- en uitstappen en vanzelfsprekend assisteren wij bij het opbergen/pakken van

Museum, bloemencorso, beursbezoek of stedentrip? Wij verzorgen graag het vervoer.

Omdat ze er piekfijn uitzien en onze chauffeurs ‘dame/heer in het verkeer zijn’.

uw bagage. Rijden met Wentax Tours betekent zonder uitzondering ‘gordel om’.

We zetten u zo dicht mogelijk af bij de plaats van bestemming. En als u terug wilt kunt

Streng (maar rechtvaardig).

u ons niet missen: op het raam staat duidelijk een busnummer. Op vakantie (met een

Veiligheid

reisorganisatie): wij reizen graag met u samen. Samen uit, samen thuis.

Veiligheid is voor ons vanzelfsprekend. De uitdrukking ‘consessie doen aan’ herkennen

Voetbalclubs/verenigingen

wij niet. Wentax is een door Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf erkend touringcar-

Al vele jaren vervoeren wij sportverenigingen en hun (jeugd)teams naar de verschillende

Bedrijven

bedrijf. Daarnaast zijn wij ISO- gecertificeerd. Een bewuste keuze en investering. Niet

sportclubs door heel Nederland. Soms is de spanning voor een beslissende wedstrijd

Wentax regelt vervoer voor vele bedrijven en (zorg)instellingen. En als u wilt kunnen

alleen worden onze bussen perfect onderhouden, ook onze chauffeurs zijn verplicht

voelbaar. Een overwinning maakt de terugreis bijzonder. Iedereen is op tijd, iedereen is

wij een uniek programma (mede-)organiseren. Wij gaan een, twee of meerdere dagen

cursussen te volgen en hebben extra rijvaardigheden opgedaan. Brandblussers, bij elke

uitgerust. In ieder geval voor de wedstrijd. Fans mee? Dat kan: al dan niet in dezelfde bus!

met uw medewerkers op pad. In overleg met u houden wij ons aan uw strakke planning
of wij hebben het geduld net zolang te wachten totdat u klaar bent voor de (terug)reis.

stoel de verplichte veiligheidsriem, u ziet het terug. En natuurlijk is er een toilet aan boord.
Net zoals een audiosysteem en TV’s.

Schoolreis

Omdat het niet altijd duidelijk is hoelang een bijeenkomst of diner duurt. Wij halen u

Beetje kriebels in de buik? Voor het eerst met je klasgenoten in de bus of juist de

en brengen u weer thuis. Zorgeloos.

Onze chauffeurs, uw gastheer/dame

afscheidstour van groep acht. Het begin van de reis is het begin van het feest. Zingen

Onze ervaren chauffeurs hebben ten minste de rijbewijzen B en DE. Ook bij calami-

mag, grapjes uithalen ook. En die rugzak met lekkers, die krijg je niet elke dag mee,

teiten kunt u op onze chauffeurs rekenen. Zij hebben de opleiding ‘Levensreddende

dus geniet er onderweg van. Gordel om, rommel in de plastic zakken en veilig weer

Handelingen’ gevolgd en blijven na- en bijscholingscursussen volgen. Zeker belang-

thuis gebracht worden.

