Seniorendagtrips
In luxe door Nederland reizen
Wij verzorgen persoonlijk vervoer en dagtrips op maat
door Nederland voor senioren. Niet met een bus maar
met een comfortabele luxe nieuwe auto, waarheen u
ook wilt. In deze folder leest u meer over onze diensten.
 Een lunch met vrienden ergens in Nederland?
Wij begeleiden U.
 Een dagtrip naar een plaats van vroeger?
Wij organiseren het.
 Familiebezoek verder weg?
Wij brengen u er naar toe.
 Een korte vakantie in het buitenland?
Wij halen en brengen u.
 Een andere wens?
Dat regelen wij graag.

Met een luxe auto als deze rijden wij u tijdens uw dagtrip
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Een ontspannen dagje uit?
Op maat gemaakt, samen met u
In onze dienstverlening (auto met chauffeur) richten wij
ons op senioren. Misschien woont u zelfstandig, of
wordt u ondersteund bij het wonen, bent u alleen, of
samen. Waarschijnlijk wilt u zo nu en dan even weg,
ergens heen, een uitje. Maar u heeft geen vervoer en u
wilt niet steeds familie vragen om te helpen.
Wij regelen graag uw vervoer op maat, in overleg met u.
Omdat wij heel goed begrijpen dat de mobiliteit op een
gegeven moment wat beperkter wordt. En dat er tegelijk
allerlei wensen zijn op het gebied van familiebezoek, een
dagje uit of oude vrienden ontmoeten.

Een dag op bezoek bij de kleinkinderen die verder weg wonen
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Hoe werkt het?
Een dagtrip, meerdaagse reis, korte vakantie
Wilt u een verre neef of nicht bezoeken? Uw kinderen of
kleinkinderen verassen met een bezoek? Een paar dagen
naar een hotel? Wij halen u op, vervoeren u naar de
gewenste bestemming en brengen u ook weer veilig
thuis. Eerst bespreken we uw behoefte of wens en
vervolgens realiseren we dat. Met een luxe,
comfortabele auto (Audi A6 of Volkswagen Passat)
inclusief uw eigen chauffeur. Netjes, ervaren en
begeleidend.

Samen met bevriende anderen op pad
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Wat kost het?
Dat bepaalt u zelf
Wij bieden geen standaardtrips aan. Eerst gaan we met
u (of uw familie of verzorgende) in gesprek. Over wat u
wilt, hoe lang en waarheen. Het tarief varieert daardoor.
En wellicht deelt u de kosten door samen met een
vriend(in) te reizen. Zo bepaalt u zelf wat u betaalt.

Een dag met vrienden in de natuur










per uur euro 55,inclusief persoonlijke chauffeur
inclusief comfortabele, luxe auto
inclusief alle benzine in Nederland
inclusief een flesje bronwater + lekkernij
inclusief gratis meereizen van twee anderen
exclusief uw eigen maaltijden en drankjes
exclusief 21% btw

Meerdaagse trips en korte vakanties? Kan ook.
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Wie zijn wij?
Wessel en Rob
SENIORENDAGTRIPS is een initiatief van Wessel Wiersma
en Rob van Veenendaal. Wij komen beiden uit de
dienstverlenende sector en hebben ons gespecialiseerd
in persoonlijk vervoer. Onze kernactiviteit is het leveren
van kwalitatieve chauffeursdiensten voor directie, prive
en senioren.
Contact over uw dagtrip? Bel ons op:

Personal Driving Assistance
06-40283749

Een dag weg met
een luxe auto

Wessel

Rob

Wij garanderen u een fijne dag met comfortabel vervoer!
www.personaldrivingassistance.nl
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