
Business Class Taxivervoer
Taxi Venlo

Pastoor Stassenstraat 1
5921 CR Venlo

tel: +31 (0)77 464 10 11
fax: +31 (0)77 464 10 08

BCL, hoogwaardige dienstverlening in vervoer

Business Cars Limburg, business class taxivervoer, taxibedrijf in Venlo

BCL is een jonge, dynamische onderneming die zich voornamelijk richt op de zakelijke 
vervoersmarkt. Wij leveren een kwalitatief hoogwaardig product dat volledig inspeelt 
op de wensen van onze cliënten.

Wij zijn gespecialiseerd in het vervoer van en naar luchthavens (en treinstations). 
Door een goed georganiseerde planning kunnen wij gemaakte afspraken altijd nako-
men. 

Uw partner in zakelijk- en directievervoer

Maak gebruik van de services van Business Cars Limburg en u beschikt op een flexi-
bele manier over een luxe zakenauto, limousine of VIP bus met directiechauffeur. 

Laat u regelmatig relaties, artiesten, directieleden of andere VIP’s vervoeren? Kies 
dan voor een betrouwbare en deskundige partner! Wij onderscheiden ons door onze 
personal touch, uitgebreide service en professionele aanpak.

Professioneel vervoer is echt een meerwaarde

In deze tijd van persoonlijke bedreigingen, agressie en onrust, zien steeds meer be-
drijven het nut van een professionele directiechauffeur in. BCL beschikt over gecertifi-
ceerde chauffeurs. 

De kenmerken van onze chauffeurs zijn: fulltime, meertalig, representatief, servicege-
richt, flexibel en discreet. Ook zijn ze inzetbaar in heel Europa.

Airport service door Business Cars Limburg

Er komen regelmatig hooggeplaatste gasten of delegaties overgevlogen vanuit het 
buitenland. Wie zorgt ervoor dat alles tot in de puntjes geregeld is? Natuurlijk BCL. 

Laat BCL uw zakenrelaties vervoeren en laat ons uw flexibele privéchauffeur zijn. Ver-
tel ons uw persoonlijke wensen en wij zorgen voor een personal touch.



Persoonlijk kennismaken

Graag maken we met u een afspraak om onszelf aan u voor te stellen en uw wensen 
en ervaringen te inventariseren.

De missie van Business Cars Limburg taxivervoer

Kwaliteit als doel bij Business Cars Limburg in Venlo

BCL is al jaren een begrip in Noord-Limburg en houd zich bezig met hoogwaardige 
vervoersdiensten en taxiservice. Ons bedrijf is de laatste 10 jaar in handen van de 
tweede generatie en druk bezig met een verdere professionalisering. 

Door de concentratie van bedrijfsleven in de directe omgeving en de nabijheid van 
enkele vliegvelden is de focus bij ons gelegen op Business Class taxivervoer en lucht-
haventransport.

De betrokkenheid bij ons familiebedrijf zorgt bij alle medewerkers voor een uiterst 
betrouwbare, flexibele en bovenal klantvriendelijke manier van werken. Er wordt dan 
ook veel aandacht geschonken aan scholing en arbeidsomstandigheden van medewer-
kers van ons taxibedrijf.

Ondernemen met een maatschappelijk verantwoorde visie

Voor Business Cars Limburg in Venlo zijn kwaliteit, veiligheid en milieu absolute on-
dernemingsprioriteiten van ons taxibedrijf. 

Kwaliteit wordt gezien als het voldoen aan de wensen van de cliënt, inclusief alle wet-
telijke voorschriften, binnen een praktische en efficiënte organisatie met goed vorm-
gegeven processen.

Het management van onze Business Cars Limburg heeft een voortrekkersrol in het 
promoten van het kwaliteitsbewustzijn.

De kwaliteit van de Business Cars Limburg meldkamer

BCL heeft voor de verwerking van vervoeropdrachten een professionele en goed uit-
geruste taxicentrale meldkamer beschikbaar. U spreekt bijna altijd met uw eigen 
contactpersoon en daardoor worden opdrachten ook specifiek naar uw wensen uitge-
voerd.

Diensten van Business Cars Limburg

Waar kunnen we u zoal mee van dienst zijn

Buiten onze specialiteit (het vervoer van en naar luchthavens) kunnen we meerdere 
diensten aanbieden. En natuurlijk verrichten we die allemaal op gepaste en professio-
nele wijze.

Personenvervoer

Met BCL reist U snel, comfortabel en veilig naar uw bestemming. Onze voertuigen zijn 
van alle gemakken voorzien (zie wagenpark).



Volgauto

Heeft U een volgauto bij een begrafenis of crematie nodig? Wij kunnen U nette don-
kere auto’s leveren met ingetogen chauffeurs in donkere kostuums.

Ziekenvervoer

Sinds 1 januari is er geen verschil meer tussen particlier en ziekenfonds verzekerden. 
Als u via uw verzekering recht heeft op taxivervoer, vraagt u een vervoersmachtiging 
aan en wij zorgen er voor dat u op een nette manier van en naar het ziekenhuis wordt 
vervoerd. 

Wij hebben helaas alleen de mogelijkheid om ingeklapte rolstoelen mee te nemen, 
dus niet met een rolstoelbus.

Directievervoer

Ook kunt U bij ons terecht voor een limousine voor directie c.q. vip-vervoer. U wilt 
bijvoorbeeld belangrijke gasten vervoerd hebben of uw directie wil van extra comfor-
tabel vervoer gebruik maken.

Onze chauffeurs zijn zeer ervaren en discreet.

Veelgestelde vragen over taxi- en directievervoer

Bent u dag en nacht bereikbaar?

Ja, voor vaste zakelijke relaties zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Wat zijn nu eigenlijk chauffeursdiensten?

Dan zal een ervaren, discrete chauffeur van BCL uw eigen auto besturen.

Wat kost het naar..... ?

Bel ons vrijblijvend en wij spreken een correcte prijs met u af, naar welke plaats dan 
ook.

Welke bestemmingen zijn er zoal mogelijk?

In principe rijden wij naar alle Europese bestemmingen.

Hoe ziet jullie wagenpark eruit?

Wij rijden alleen wagens van het merk Mercedes, we beschikken over een Sprinter 
voor 8 personen, een Vito voor 7 personen, E-klasse en S-klasse limousines.

Zijn de chauffeurs van Business Class Limburg gekwalificeerd?

Onze chauffeurs beschikken allemaal over de benodigde papieren en hebben allen een 
meer dan ruime rij-ervaring. 

Onze vaste mensen hebben meer dan 1,5 miljoen kilometers erop zitten. En ook pret-
tig om te weten: Bijna al onze chauffeurs hebben het certificaat BLS (Basic Life Sup-
port)



Haalt u met uw taxis ook mensen op in het buitenland?

Wij brengen u niet alleen van Venlo e.o. naar uw bestemming maar halen u en na-
tuurlijk uw gasten ook overal in Europa op.

Kunnen we bij Business Cars Limburg Taxi- en luchthaventransport met een 
creditcard betalen?

Als u dit vooraf aan ons kenbaar maakt kunt u met creditcard betalen, wij accepteren 
Visa, Mastercard en American Express.

Behoort pakketservice ook tot de mogelijkheden bij BCL?

Wij kunnen kleinere pakketten en post voor u ophalen en afleveren in heel Europa, 
ook kunnen we visums afhalen en brengen naar de diverse visumdiensten.

Levert u ook volgwagens bij uitvaarten?

Wij leveren inderdaad ook volgauto’s aan bijna alle lokale uitvaartverzorgers. Al onze 
wagens zijn zwart, onze chauffeurs zijn gedistingeerd en dragen donkere pakken.

Bezoek onze website; www.luchthaventransport-limburg.nl


