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Gezellig erop uit?
Doe (jezelf) eens een uitje cadeau!

Al mogelijk vanaf 50 euro

Door de coronaperiode en de druk op de zorg staat het 
persoonlijk contact sterk onder druk. Kwalitatieve 1-op-1 
momenten worden spaarzamer en bewoners van zorgcentra 
zijn steeds meer genoodzaakt tot binnenactiviteiten. 
De belevingswereld wordt kleiner, en sleur of zelfs 
depressiviteit liggen op de loer. 
Dit is zeker het geval voor minder mobiele mensen, die 
bijvoorbeeld rolstoel- of rollator gebonden zijn. Voor deze 
groep mensen is het extra lastig om buiten het regulier 
groepsvervoer een privérit te organiseren. 

Wij willen u graag helpen.

Persoonlijk verzorgd dag(deel) uit
Taxi Boehlé bezorgt u een leuk uitstapje, persoonlijk en 
geheel naar uw wensen. Maatwerk dus. Wij halen u en 

eventueel uw partner op bij de verblijfslocatie en vervoeren 
u veilig en comfortabel naar uw gewenste bestemming. 
De mogelijkheden zijn hierbij onbegrensd; een 
mooie panoramische polderrit, een kop koffie in een 
strandpaviljoen, of bezoek aan een lang niet gezien 
familielid. De keuze is geheel aan u. 

Vervoer is mogelijk met een ruime personenauto of met een 
(rolstoel)busje, wat u wilt. Uiteraard is het ook mogelijk om 
met meerdere personen van deze dag te genieten. Zo kunt 
u eventueel de kosten delen.

Door de betrokkenheid van onze chauffeurs staan 
wij niet alleen garant voor kwaliteit, ook prettig 
en menselijk contact staat bij ons hoog in het 
vaandel. Vervoer met een glimlach. Ons motto is 
niet voor niets: Comfortabel van A naar B.

Wij verzorgen en zorgen voor 
gepersonaliseerd, comfortabel en veilig 
vervoer, afgestemd op uw vereisten, wensen 
en noden. 

Veel van de dagelijkse 
werkzaamheden van Taxi Boehlé 
bestaan uit het vervoer van 
cliënteel voor Zeeuws-Vlaamse 
zorginstellingen, waaronder Stichting 
Tragel en Zorgsaam. Wij vervoeren 
onze cliënten van en naar het werk, 
naar de dagbesteding of naar het 
ziekenhuis. Hiervoor hebben wij de 
beschikking over daarvoor speciaal 
ingerichte voertuigen en hiervoor 
opgeleide chauffeurs.


