CAR

CLASS

CHAUFFEURSDIENSTEN

Het reserveren van een chauffeur
De voordelen op een rij

Reserveren in 3 stappen

•

24 uur per dag, 7 dagen per week

1. U

•

Tot 3 uur van tevoren gratis annuleren

•

Zorgeloos comfort

•

Chauffeurs zijn getraind en ervaren

•

Altijd punctueel en discreet

•

Hoge flexibiliteit

•

Wanneer en waarheen u wilt

natoren uw aanvraag direct verwerken

•

Geen tijdslimiet

en een geschikte chauffeur zoeken.

•

Zeer laag uurtarief

•

Periodieke totaalfactuur

kunt

telefonisch

reserveren

via

ons telefoonnummer 088 - chauffeur
(088 - 24 28 333). Tevens is het
mogelijk om per e-mail te reserveren via
info@carclass.nl.
2. Na het verstrekken van de benodigde
gegevens voor de rit, zullen onze coördi-

3. U ontvangt van ons een bevestiging per
e-mail en per telefoon met daarin de
definitieve ritgegevens.

adres

Reserveren

Car Class Chauffeursdiensten

T. 088 - chauffeur (088 - 24 28 333)

Hooghiemstraplein 85

F. 088 - 24 28 300

3514 AX UTRECHT

E. info@carclass.nl

Nederland

I. www.carclass.nl
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Ervaar de winst

Flexibele werkwijze

Geniet van herwonnen tijd

Dag en nacht inzetbaar

Toegenomen reistijden betekenen voor veel

Car Class is een landelijk operend bedrijf

mensen een bron van ergenis. Zeker in de

met chauffeurs in alle regio’s van Neder-

Randstad levert autorijden de nodige stress

land. We staan dag en nacht voor u klaar,

op. Naast de dagelijkse files is parkeren op

7 dagen per week. Door een uitgebreid per-

veel plaatsen ook steeds lastiger geworden.

soneelsbestand zoeken wij de chauffeur die

Toch zijn alternatieven, zoals het openbaar

het beste past bij de client. Eisen en wensen

vervoer, vaak niet aantrekkelijk.

verschillen nou eenmaal per opdracht.

U wilt op ieder gewenst tijdstip weg kunnen

Onze representatieve chauffeurs rijden in

rijden en uw reistijd zo efficiënt mogelijk

principe in uw eigen auto. U vertrekt op uw

benutten? Dat kan. En wij bieden u die

gemak van huis, zonder dat u zich zorgen

mogelijkheid.

hoeft te maken over reistijden, de juiste
afslag of de snelste route. Door vooraf de

Stelt u zich eens voor: u stapt in uw eigen

gewenste bestemming(en) op te geven,

auto, komt uiteindelijk ontspannen aan op

worden ritten tot in de puntjes voorbereid.

uw bestemming en heeft tijdens de reis ook
nog eens ongestoord kunnen doorwerken.

Op de plaats van bestemming wordt u voor

Door het gebruik van onze chauffeurs kunt u

de deur afgezet. Indien u op een later tijdstip

uw herwonnen tijd namelijk besteden aan het

weer verder of terug gereden wordt, kunnen

voorbereiden van een afspraak, het bellen

onze chauffeurs tijdens hun wachttijd ingezet

van een relatie of gewoon aan het lezen

worden voor andere taken, zoals de auto

van de krant.

wassen, tanken of een boodschap doen.

chauffeurs met klasse

Betaalbare dienstverlening

Car Class levert chauffeurs met klasse.

Door slim gebruik te maken van de voor-

Wij beseffen als geen ander dat dit

delen die studenten bieden (zoals het reizen

uitgangspunt uiterst strenge eisen stelt aan

met OV-jaarkaart en de vaak flexibele

onze selectieprocedure. Al onze chauffeurs

beschikbaarheid), hanteren wij tarieven die

zijn beoordeeld op rijvaardigheid, stiptheid

u nergens anders aantreft. Wij sturen u

en correctheid. Daarom garanderen wij

graag een passende offerte toe voor de

dat onze chauffeurs beschikken over een

inzet van een zeer betaalbare chauffeur.

uitstekende rijstijl, goede sociale vaardig-

Voor meer informatie over onze diensten

heden en een hoge mate van representa-

kunt u terecht op www.carclass.nl.

tiviteit. Verder staat ritvoorbereiding hoog
in het vaandel. Kortom: Car Class biedt
méér dan alleen een veilige rit.

Com forta b el
reizen en werken

Correcte manieren

uitstekende ri j sti j l

Punctuee l
en discreet

