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BESTEL DIRECT

UW TAXI ONLINE ❯❯

Stadstaxi Rotterdam heeft meer dan 30 jaar taxi erva-

ring in de regio Rotterdam. Wij weten feilloos de weg in 

regio Rotterdam en de randstad en zorgen ervoor dat u, 

uw personeel of uw bezoek op tijd wordt opgehaald en 

gebracht. Taxi bestellen in Rotterdam? 

Stadstaxi Rotterdam!

Veilig thuiskomen heb je zelf in de hand. Bob nodig? 

Wij zorgen voor een veilige thuiskomst! Bestel onze 

taxi na een avondje stappen op 010 81 82 82 3. 

Stadstaxi Rotterdam, jouw BOB!

STADSTAXI ROTTERDAM

Stadstaxi Rotterdam brengt u veilig naar uw bestem-

ming. Naast ons reguliere taxivervoer bieden wij 

een groot aantal vervoersdiensten aan, voor iedere 

gelegenheid.

Taxivervoer regio Rotterdam

 Personenvervoer

 Havenvervoer

 Zorgvervoer

 Rolstoelvervoer

Vervoer op Maat

Schiphol luchthaven taxi service

 Groepsvervoer

Woon/werk taxi vervoer

 Verhuisvervoer

Altijd tot 15% korting. Zo bent u altijd voordeliger uit!

Bestel hem op www.stadstaxirotterdam.nl
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KLANTENPAS

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

Wij werken met concurrerende tarieven en vaste 

kilometerprijzen (incl. wachttijd). Voor een offerte of 

prijsopgave kunt u bellen naar 010 81 82 82 3 of een 

e-mail sturen naar stadstaxi@stadstaxirotterdam.nl.

Reserveren per fax, online of e-mail uiterlijk 24 uur 

van tevoren. Hou altijd rekening met een tijdsmarge 

van 15 minuten.
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Postbus 28158

3003 KD  Rotterdam

Telefoon: 010 818 28 23 

(telefonisch bereikbaar van Ma t/m Vrij van 8.00 tot 18.00)

Fax: 010 466 79 64

E-mail: info@stadstaxirotterdam.nl

Web: www.stadstaxirotterdam.nl
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Comfortabele taxibusjes tot 8 passagiers voor 

het vervoer van zeevarende en crewsupport 

(ook ladingen tot 715 kg).

Vervoer van en naar alle luchthavens tegen 

vaste tarieven met ruime taxibusjes met rolstoel-

bevestiging.

Vervoer met ruime taxibusjes met rolstoel-

bevestiging voorzien van elektrische lift met 

een capaciteit van maximaal 4 rolstoelen.

Vervoer vrachten tot 715 kg en kleine 

verhuizingen.

Vervoer van grotere groepen voor uitjes

en dagbestedingen e.d.

Vervoer vanaf Rotterdam en omstreken naar 

alle ziekenhuizen.
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