
U het comfort,
 wij de sleutels

Sit back and relax,
we’ll take care of the rest



Willems Business Cars heeft als familiebedrijf
een uitstekende naam opgebouwd  met

representatief vervoer voor zakelijk reizen.
Ook u kunt vertrouwen op onze onberispelijke 

en punctuele service. En natuurlijk op een goed 
onderhouden wagenpark waarmee u

voor de dag kunt komen. 

Drs. G.J.A.M (Geert-Jan) Willems & 
R.H.W.M. (Rob) Willems

Willems Business Cars is a family-run business 
that has built up an excellent reputation in
providing business travellers with executive
transport. You can expect nothing short of

impeccable and punctual service from us.
It also goes without saying that our

well- maintained vehicle fleet will ensure
that you make an excellent impression. 

Zekerheid als garantie

Wilt u comfortabel, veilig en ontspannen van 
A naar B reizen en weer terug? Bijvoorbeeld van 
en naar het vliegveld, kantoorgebouw, restaurant 
of treinstation. Stap dan alleen of samen met 
collega’s of zakenrelaties in één van onze 
stijlvolle VIP-Cars of representatieve directie-
wagens. Op elk gewenst tijdstip van de dag 
staan we voor u klaar. Zeven dagen in de week. 
We vervoeren u zowel binnen Nederland als 
buiten onze landsgrenzen. U hoeft alleen in te 
stappen en te gaan zitten. Want uw chauffeur 
staat gegarandeerd al op u te wachten. Zowel 
de VIP-Cars als de directiewagens zijn van alle 
gemakken voorzien. Onderweg kunt u dus 
ongestoord werken of lekker ontspannen. 

Guaranteed certainty

Want to travel comfortably, safely and relaxed 
from A to B and back again? Whether you are 
travelling to or from the airport, office buil-
ding, restaurant or train station, you and your 
colleagues and/or business partners need 
only to step into one of our stylish VIP-Cars or 
executive vehicles. We are here to serve you 
at any and every time of day. Seven days 
a week. We transport you throughout the 
Netherlands as well as beyond our coun-
try’s borders. Simply step in and sit down. 
Your driver is always on standby to take you 
to your next destination. Both the VIP-Cars 
and executive vehicles are equipped with 
all modern conveniences, so that you can work 
or relax in complete comfort and without 
distraction along the way.



Zorgeloos onderweg
Altijd en overal op tijd

Buckle up and enjoy the ride
Always on time - regardless

Gastheren met oog voor details

Vertrouw voor uw zakenreis op de uitstekend 
opgeleide en ervaren chauffeurs van Willems 
Business Cars. Uw chauffeur is een gastheer 
met oog voor het kleinste detail. Dat blijkt 
niet alleen uit zijn prima omgangsvormen 
en onberispelijke kledingkeuze. Dankzij de 
opleiding Directiechauffeur CCV-D1 zijn ook 
de beveiligings taken in vertrouwde handen. 
Verder is uw privacy bij hem vanzelfsprekend 
gewaarborgd. Uw wel behagen en agenda 
houdt hij bovendien nauwlettend in de gaten. 
Zo schroomt hij niet om een alternatieve 
route voor te stellen om zo files te omzeilen. 
Niets voor niets voert Willems Business Cars 
het TX-keurmerk, dé norm voor kwaliteit in 
personenvervoer. 

A host with an eye for detail

When travelling for business, you can count 
on the exceptionally trained and experienced 
drivers at Willems Business Cars. Your driver is 
a thoughtful host with an eye for the smallest 
detail. This is not only obvious from his excel-
lent manners and impeccable dress, but also 
the fact that all of our drivers have acquired 
CCV-D1 certification (of professional compe-
tence), so that all security-related matters are 
also in safe hands. As you should expect, your 
privacy will be respected and guaranteed. 
Our drivers also keep a close eye on your 
comfort and schedule. This includes suggesting 
alternative routes to avoid traffic congestion. 
Willems Business Cars is proud to carry the 
TX label, the official quality trademark in the 
Dutch taxi industry and your guarantee of 
quality private transport. 



Hoofdstraat 74-76
5528 AK  Hoogeloon (NL)

Postbus 1015
5528 ZG  Hoogeloon (NL)

T. +31 (0)497.681298
T. +31 (0)40.2430046

F. +31 (0)497.682275

info@willemsbc.nl
www.willemsbc.nl
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