
Uw zakelijk 
vervoer tot 

in de puntjes 
geregeld

De Elegance-uitvoering van Mercedes (E-klasse) 
is al sinds jaar en dag de auto waarmee Willems 

Business Cars uw zakelijk vervoer tot in de
puntjes verzorgt. Onze ervaren en goed opgeleide 

chauffeurs brengen u veilig, comfortabel en 
ruimschoots op tijd naar elke gewenste locatie in 

Nederland en het buitenland.  

De uitstraling van de E-klasse is zoals de naam 
zegt: elegant. Dankzij de  huisstijlkleuren van 

Willems Business Cars - donkerblauw met
rondom een grijze  band - krijgen ze bovendien 

een onberispelijk uiterlijk.  Onberispelijk is ook de  
rol die uw chauffeur vertolkt. Hij brengt u niet 

alleen van A naar B. Hij is ook uw gastheer:  voor, 
tijdens en na de rit.

Specifi caties 

 • Airconditioning en warmtewerende ramen

 • Rolgordijntjes die uw privacy waarborgen

 • Navigatiesysteem 

 • ABS, BAS, SER 

 • Cruisecontrol

 • Telefoon en radio/dvd-speler

 • Leeslampen 

 • Knietafeltje om onderweg aan te werken  

 • Speciale adapter om uw laptop of GSM op
 aan te sluiten 

 • Hoofdkussens voor en achter
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Executive
transport in 

which no detail 
goes unnoticed

Willems Business Cars has been using the
Elegance model from Mercedes-Benz (E-Class) 

since the very start in order to accommodate all 
your executive transport needs. Our experienced 

and highly trained drivers take you safely,
comfortably and punctually to any location in 

the Netherlands or abroad.

The sophisticated looks of the E-Class models 
really does justice to its name. The Willems 

Business Cars house colours of dark blue with 
grey accent also contribute to an exceedingly 

professional appearance. Your driver is a genuine 
professional, who not only takes you from

A to B, but also acts as your host - before, during 
and after the drive.

Specifi cations 

 • Air conditioning and heat-resistant windows

 • Privacy curtains

 • Navigation system

 • ABS, BAS, SER

 • Cruise control

 • Telephone and radio/DVD player

 • Reading lights

 • Lap table for working en route

 • Special adapter for connecting your laptop
 or mobile phone

 • Front and rear headrests
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De verlengde uitvoering van de Mercedes S-klasse  
is het paradepaardje van Mercedes-Benz.

De gedistingeerde uitstraling springt direct in het 
oog. Ervaar binnenkort zelf de luxe, het comfort 

en de dynamiek van deze superdeluxe wagen.  
De zwart lederen, elektrisch verstelbare en

verwarmde fauteuils zitten zeer  behaaglijk.
Met extra beenruimte achterin kunt u onderweg 

zelfs uw benen even strekken. 

Het Duitse automerk schrijft VEILIGHEID al sinds 
mensenheugenis met hoofdletters. 

Met tal van innovatieve toepassingen is de 
nieuwste uitvoering van de  S-klasse hierop geen 

uitzondering. U bent dus altijd en overal
zorgeloos onderweg. Onze chauffeur houdt het 

portier graag voor u open. 

Specifi caties 

 • Nachtzichtcamera voor beter zicht in het donker

 • Elektrische rolgordijntjes die uw privacy waarborgen

 • Dodehoek-assistent in zijspiegel geeft extra
 waarschuwing 

 • Afstandssensoren (distronic) vergroten de rijveiligheid

 • Extra luchtvering voor een nog comfortabelere rit

 • Tafeltje om onderweg aan te werken   

 • Speciale adapter om uw laptop of GSM op
 aan te sluiten 

Directie-
wagens om
u tegen te 

zeggen
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The extended version of the Mercedes S-Class is a 
showpiece design from Mercedes-Benz.

Its sophisticated appearance immediately catches 
the eye. Experience for yourself the luxury,
comfort and dynamics of this ultra-deluxe
vehicle. The interior features black leather,

electrically adjustable and heated seats that
offer maximum comfort. With extra legroom

in the back, you can even stretch your legs
while en route to your destination.

This renowned German car manufacturer has 
understood the meaning of ‘Safety’ with a capital 

‘S’ since their very fi rst sedan. With its countless 
innovative features, the latest S-Class is no

exception. You are guaranteed a worry-free ride, 
wherever the road takes you. Our drivers are 

happy to open the door for you.

Specifi cations 

 • Night vision camera for better night-time vision

 • Electric privacy curtains

• Blind spot assistance in side mirror for extra safety

• Distance sensors (distronic system) to enhance
 driving safety

• Extra pneumatic suspension for an even more
 comfortable ride

 • Table for working en route   

 • Special adapter for connecting your laptop or
 mobile phone 

Executive vehicles 
that make an
awe-inspiring

impression
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MPV
Limousine

Nieuw in ons assortiment is de Mercedes-Benz 
V-klasse. Deze luxe MPV limousine is ideaal voor 

gezelschappen van drie of vier personen.
In het achtergedeelte is middels een conferentie-
opstelling plaats voor vier passagiers: vier ruime 
lederen fauteuils met armleuningen, welke rond 

een inklapbaar tafeltje gegroepeerd zijn.
De minibar is gevuld met gekoelde waterfl esjes.

De V-klasse is geschikt voor maximaal vijf
passagiers met bagage. De koffers zijn momenteel 
van dergelijk grote afmetingen dat ze niet meer in 

een personenauto passen. Vandaar dat we
voor het vervoer van drie gasten niet een

directiewagen, maar een V-klasse adviseren.
De prijsstelling van de V-klasse is namelijk gelijk 

aan die van de directiewagen.

Specifi caties 

 • Airconditioning

 • Privacy glas

 • Cruise control

 • Dodehoekassistent

 • Zijwind assistent

 • Inklapbaar tafeltje

 • Gekoelde minibar met waterfl esjes

 • Met het BlueEFFICIENCY-systeem is
 duurzaamheid gegarandeerd

 • Mercedes-Benz Intelligent Drive staat voor innovatieve 
rijassistentie- en veiligheidssystemen die het comfort 
en de veiligheid vergroten, zoals ATTENTION ASSIST, 
AGILITY CONTROL en led-Intelligent Light System

  

ideaal voor gezelschappen
van drie of vier personen:

representatief en van
alle gemakken voorzien 
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MPV
Limousine

New to our collection is the Mercedes-Benz
V-Class. This luxury MPV limousine is ideal for

parties of three or four people.
The conference room layout in the back

accommodates four passengers: four spacious 
leather armchairs with armrests gathered around 

a folding table. The minibar is fully stocked
with chilled bottles of water.

The V-Class is suitable for a maximum of
fi ve passengers with luggage. Nowadays suitcases 
are so large that they no longer fi t into passenger 

cars. For that reason we recommend choosing
the V-Class over an executive vehicle when
transporting three guests. The V-Class and

executive vehicles are priced the same.

Specifi cations 

 • Air conditioning

 • Privacy glass

 • Cruise control

 • Blind spot assist

 • Crosswind assist

 • Folding table

 • Refrigerated minibar with bottles of water

 • Sustainability is guaranteed with the
 BlueEFFICIENCY system

 • Mercedes-Benz Intelligent Drive comprises a series
 of driving assistance and safety systems designed
 to enhance comfort and support the driver, such
 as ATTENTION ASSIST, AGILITY CONTROL and
 LED-Intelligent Light System

  

ideal for parties of
three or four people:
stylish and equipped

with all mod cons
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VIP-Cars

Comfortabel en veilig met collega’s of relaties van 
A naar B reizen. En ondertussen op ontspannen 

wijze vergaderen of zakendoen op niveau. Dat 
klinkt bijna te mooi om waar te zijn. De VIP-Cars 

van Willems Business Cars vormen op de weg een 
verlengstuk van uw kantoor of conferentieruimte.  
Om een voorbeeld te geven: via uw laptop kunt u 

een presentatie afspelen op de beeldschermen.  

De representatieve en luxe Mercedes VIP-Cars
bieden plaats aan acht passagiers. Het interieur 
van deze mobiele conferentieruimtes ademt in 

alles pure klasse uit.  De verstelbare, lederen
fauteuils zitten zeer behaaglijk. U en uw collega’s 

of  relaties worden tijdens eendaagse of
meerdaagse reizen in een zetel naar
de plaats van bestemming gebracht.

Onderweg is alles tot in de kleinste details
geregeld. De VIP-Cars beschikken over een

standaarduitrusting die volledig tot uw dienst 
staat. Tijdens de zakenreis mag  het u aan niks 

ontbreken. Vanzelfsprekend is ook aan uw
veiligheid en gezondheid gedacht. Zo zijn de

VIP-Cars voorzien van een Philips automatische
externe defi brillator.  Uw chauffeur heeft

een cursus Levensreddend Handelen en
Reanimatie gevolgd.  Daardoor kan hij in

noodsituaties adequaat optreden. 

Specifi caties 

 • Extra luchtvering voor een nog comfortabelere rit

 • Airconditioning en privacyglas

 • Navigatiesysteem 

 • AED (Philips Heartstart Defi brillator, type HS1)

 • Kleurendisplays, telefoon en dvd-speler

 • Leeslampen en sfeerverlichting 

 • Bar met glasservies 

 • Automatische treeplank met led contour- en
 instapverlichting

 • Gestoffeerde separate bagageruimte

 • Garderobekast

 • Warme en gekoelde dranken zoals: koffi e, thee, rode en 
witte wijn, whisky, port, cognac, bier en diverse soorten 
frisdranken

  

Uw rijdende conferentieruimte: 
representatief en van

alle gemakken voorzien 
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Want to travel comfortably and safely from
A to B together with colleagues or business

partners while discussing or conducting
business along the way? It sounds almost too
good to be true, doesn’t it? The VIP-Cars from

Willems Business Cars are your offi ce away from 
the offi ce. The possibilities include using your 
laptop to run a presentation on the monitors.

The elegant and luxurious Mercedes VIP-Cars
accommodate up to eight passengers. 

The interior of these mobile conference rooms 
exudes pure luxury. The adjustable leather seats 

are nothing short of sheer comfort.
You and your colleagues or business partners are 

taken to your destination over the course of one or 
more days in comfort and elegance.

All relevant matters along the way are taken care
of down to the very last detail. The VIP-Cars are

equipped with standard equipment that is enti-
rely at your disposal. During the business trip,

everything you could possibly need is within easy 
reach. Naturally your safety and health have also 
been considered. The VIP-Cars are equipped with 

a Philips automatic external defi brillator and your 
driver has been trained in First Aid and CPR.

This means he can respond appropriately
should an emergency arise.

Specifi cations 

 • Extra pneumatic suspension for an even
 more comfortable ride

 • Air conditioning and privacy glass

 • Navigation system

 • AED (Philips Heartstart Defi brillator, type HS1)

 • Colour monitors, telephone and DVD player

 • Reading lights and pleasant interior lighting

 • Bar with set of glasses

 • Automatic footboard with LED contour and
 entrance lighting

 • Separate upholstered luggage compartment

 • Wardrobe closet

 • Hot and cold drinks, including coffee, tea, red and
 white wine, whiskey, port, cognac, beer and a variety
 of soft drinks

  

Your mobile conference room: 
stylish and equipped

with all mod cons 
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Groepsvervoer,
zakelijk vervoer & 

rolstoelvervoer

Bij Willems Business Cars is groepsvervoer of 
zakelijk vervoer tot in de puntjes geregeld.

Comfortabel en veilig rijdt u met max. acht
collega’s of zakenrelaties van A naar B. Bijvoor-

beeld van bedrijfslocatie naar luchthaven en 
treinstation. Of als pendeldienst tussen

bedrijfslocaties. Ga maar eens ontspannen zitten 
in de luxe stoelen met armleuning en geniet van 

het uitzicht dankzij de panoramaruiten. 

In de spotlights: Luxe rolstoelbusjes 
Ook voor comfortabel en veilig rolstoelvervoer 

bent u bij Willems Business Cars aan het juiste 
adres. Onze rolstoelbusjes zijn uitgerust met het 

zogenoemde VDL Easyfi x systeem en voldoen 
aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden 

(Code VVR). Dankzij dit innovatieve en ingenieuze 
systeem kunnen de rolstoelen in een

handomdraai vastgezet worden. Via de
volautomatische lift rijden we de rolstoelen naar 

binnen. De rolstoelen worden op vier punten 
verankerd en gezekerd met een driepuntsgordel. 

Onderweg bieden de hoofdsteunen optimale 
veiligheid aan de passagiers.

Uiteraard zijn onze rolstoelbusjes eveneens 
uitgerust met verhoogd dak, telefoon,

airconditioning, panoramaramen, navigatie-
systeem en een achteruitrijcamera.

Specifi caties  

 • Automatische treeplank met led contour- en instapverlichting

 • Semi-VIP-Car-interieur

 • Extra grote bagageruimte

 • Airconditioning 

 • Navigatiesysteem en achteruitrijcamera

 • Radio/ dvd-speler

Extra specifi caties rolstoelbusjes 

 • Verlaagde passagiersinstap

 • VDL Easyfi x systeem

 • Driepuntsgordels

 • Volautomatische lift

 • Instapstang inclusief hoofdbeschermer 

 • Dashboardstang

 • Stang achter chauffeur inclusief kinbeschermer  
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Comfortabel onderweg met
collega’s of zakenrelaties



Group, business
& wheelchair 

transport

Willems Business Cars organises all your group 
and business transport requirements down to the 
last detail. Our services enable you to travel safely 

in comfort with a maximum of eight colleagues 
or business relations from A to B, for example, 
from an offi ce to an airport or railway station.
We can also provide shuttle services between 

business locations. Just sit down, relax in
the luxury seats and enjoy the view that the 

panoramic windows provide.

In the spotlight: Luxury wheelchair minibuses 
Willems Business Cars is also the right address for 

comfortable and safe wheelchair transport. Our 
wheelchair minibuses are equipped with the VDL 
Easyfi x system and comply with the Code for Safe 

Transport for Wheelchair Passengers (Code VVR). 
Because of this innovative and ingenious system, 

it hardly takes any time at all to secure wheel-
chairs in position. Our minibuses are equipped 
with a fully automatic platform lift for loading 

and off-loading wheelchairs. When they are in the 
minibus, wheelchairs are anchored down with a 
four-point safety restraint system. While driving, 
the head support and three-point seat belt pro-
vide wheelchair passengers with optimal safety.

Of course, our wheelchair minibuses also have
a high roof and their accessories include a

telephone, air conditioning, panoramic windows, 
a navigation system and a reverse driving camera.

Specifi cations  

 • Automatic footboard with LED contour and entrance lighting

• Semi-VIP Car interior

• Extra-large luggage space

• Air conditioning

• Navigation system and reverse driving camera

• Radio/DVD player

Additional specifi cations for wheelchair minibuses 

 • Lowered passenger access

• VDL Easyfi x system

• Three-point seat belts

• Fully automatic platform lift

• Access/safety bar including head protector

• Dashboard safety bar

• Safety bar behind driver seat including chin protector
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TRAVEL IN COMFORT WITH
COLLEAGUES OR BUSINESS RELATIONS



Chauffeurs 
met klasse

Vertrouw voor uw zakenreis op de uitstekend 
opgeleide en ervaren chauffeurs  van

Willems Business Cars. Om aan uw hoge
verwachtingspatroon te voldoen, vertolken ook 

onze chauffeurs een belangrijke rol. Daarom kunt 
u altijd rekenen op een chauffeur met klasse. 
Uw chauffeur heeft tijdens uw zakenreis niet

alleen het stuur in handen. Hij is vooral een
gastheer met oog voor de details die u belangrijk 

vindt. Denk daarbij aan comfort, veiligheid en 
privacy. Verder onderscheidt hij zich door prima

omgangsvormen, een onberispelijke kledingkeuze 
en kennis van moderne vreemde talen.

Ruimschoots voor aankomst of vertrek staat hij 
al op u te wachten. Punctualiteit is voor Willems 
Business Cars immers een vanzelfsprekendheid. 

Daar kunt u ons altijd op aanspreken.  
 

De service van Willems Business Cars gaat verder 
dan een comfortabele zakenreis in één van onze 

stijlvolle VIP-Cars of representatieve directiewagens. 
Reist u liever in  uw eigen wagen? Maak dan 

gebruik van onze unieke chauffeursdienst. Zelf 
neemt  u plaats op de achterbank  van uw auto. 

Eén van onze chauffeurs brengt u naar de plaats 
van bestemming.  Voor deze bijzondere service 
hebben wij een op maat gesneden verzekering 

afgesloten. Bij schade zijn zowel eigen risico als 
bonusverlies afgedekt. Interesse? Neem voor 

exacte specifi caties contact met ons op.

Opleidingen chauffeurs

 • CCV-D1 Vakopleiding Directiechauffeur
 inclusief beveiligingstaken

 • Rijvaardigheidsopleiding VIP-chauffeur

 • Autoveiligheidstraining I

 • Security Rijvaardigheidstraining (openbare weg) 

 • Rijvaardigheidsanalyse

 • Basisopleiding Taxivervoer

 • Praktijktraining Taxivervoer 

 • Cursus Sociale Vaardigheden Taxichauffeurs  

 • Cursus Levensreddend Handelen & Reanimatie
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Chauffeurs met klasse
en oog voor details



Hand-picked 
professionals

When travelling for business, you can count on
the exceptionally well-trained and experienced 

drivers at Willems Business Cars. To meet and 
exceed your high expectations, our drivers

understand the importance of their role. That is 
why you can always count on a seasoned

professional. During your business trip, your driver 
not only has full control over the steering wheel, 

but is a courteous host with an eye for those 
matters that are important to you. This includes 

comfort, safety and privacy. They also have
excellent manners, are impeccably dressed, and 

well versed in several foreign languages. Your 
driver will be ready to serve you well ahead of your 

arrival or departure time. After all, punctuality is 
one of the cornerstones of Willems Business Cars. 

And you should expect nothing else.

Willems Business Cars offers more than just a
comfortable ride in one of our elegant VIP-Cars

or executive vehicles. For those who prefer to use 
their own vehicle, we offer a unique driver service. 

Simply take a seat in the back of your own car
and one of our drivers will take you safely and 

promptly to your destination. We have a special 
insurance policy for this unique service that

covers both the collision damage waiver and
the bonus loss in the event of damage.

Interested? Contact us for all the details. 

Driver training

 • CCV-D1 professional competence certifi cation
 for drivers, including security issues 

 • VIP Driver driving profi ciency training

 • Car safety training I

 • Security driving profi ciency training (public roads)

 • Driving profi ciency analysis

 • Taxi transport basic training

 • Taxi transport practical training

 • Taxi driver social skills training

 • First Aid & CPR training
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First-rate drivers with
an eye for detail 




