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Antwerp-Tax

Laat u vervoeren in onze nieuwe en nog 
‘schonere’ Mercedes E-klasse

Wij ‘vervoeren’ ook  
uw data.

Overal uw taxi  
op zak

Gaat u opnieuw met 
ons in zee?

Bij Antwerp-Tax bent u altijd in goede handen. Maar binnenkort geniet u van nog meer 
comfort en kwaliteit, want we vervangen en vergroten ons wagenpark met 30 nieuwe  
modellen van de stijlvolle Mercedes E-klasse. De eerste is nu al onderweg naar een klant. 
Onze nieuwe wagens zijn ecologischer en daarmee komen we tegemoet aan de  
verstrengde milieunormen van Stad Antwerpen, die vanaf februari 2017 zullen gelden. 
Bovendien zijn de nieuwe taxi’s uitgerust met sensoren die de wagens automatisch laten 
remmen als de afstand met de voorligger te klein wordt. Aan het vertrouwde comfort  
verandert uiteraard niets.

Al meer dan 30.000 gebruikers genieten 
van de vele voordelen die onze app in petto 
heeft. Via uw smartphone of pc bestelt u 
in een handomdraai een taxi en de app 
berekent meteen uw wachttijd en het tarief 
van uw rit. Eender wanneer en eender waar, 
want via de gps-functie kan de app u  
automatisch lokaliseren, zelfs in de 
Pampa’s. Andersom kunt u ook uw taxi 
volgen, zodat u exact weet wanneer u 
kunt vertrekken: zo hoeft u niet nodeloos 
buiten te wachten en kunt u bijvoorbeeld 
rustig afscheid nemen van uw gezelschap. 
Flexibel en transparant. Uiteraard krijgt u 
de kans om uw rit te beoordelen op basis 
van service en comfort. Bovendien kunt u 
dankzij deze app in 100 Europese steden 
rekenen op dezelfde onberispelijke service, 
van Antwerpen tot Zürich.

De beste plaatsen voor eender welk  
evenement vindt u bij Antwerp-Tax.  
En tijdens de Tall Ships Races in  
Antwerpen vorige zomer maakten we die 
belofte helemaal waar: op zaterdag 9 en 
zondag 10 juli namen we 300 genodigden 
met de “Festina Lente” mee op de Schelde 
om de schepen –en onze stad– te bewon-
deren vanuit een uniek perspectief. Onze 
klanten genoten trouwens van een uitge-
breid ontbijt en mochten even aan boord 
van deze kathedralen van de zee. 

Dankzij onze taxiservice beperken we de 
verkeersdrukte en daar ‘vaart’ het evene-
ment zelf ook wel bij natuurlijk.

Blik met ons terug op:
www.facebook.com/Antwerp-Tax

Foto: Mercedes Benz

Deze USB-sticks lijken op miniatuurversies 
van onze taxi’s en bieden plaats aan 8 GB 
gegevens.

Wij sturen u zo’n originele USB-stick  
als u nu mailt naar: 

marie-paule.jacobs@antwerp-tax.be
(Aanbod geldig zolang de voorraad strekt)

Foto: Thomas H.

Download de gratis app via: 
• App Store (Apple)
• Google Play 
• www.antwerp-tax.be

Karel Oomsstraat 14
2018 Antwerpen

info@antwerp-tax.be
www.antwerp-tax.be 

Antwerp-Tax
03 238 38 38



De kunst van het 
(uit)kijken

Kies voor kwaliteit  
en krijg 10% korting

Wist je dat…

Reacties van  
onze klanten

Luc Tuymans

We zijn werkelijk vereerd dat gevierd  
kunstenaar Luc Tuymans, bekend in 
Antwerpen en beroemd in de rest van de 
wereld, zijn medewerking verleend heeft 
aan onze kalender van 2017.  
Het intrigerende werk dat de cover siert, is 
geïnspireerd door de Britse film ‘A Twist of 
Sand’ uit 1968 en maakte deel uit van een 
tentoonstelling in Londen onder de noemer 
‘The Shore’. De scène waaraan Tuymans 
refereert, kan in verband gebracht worden 
met de huiveringwekkende praktijken van 
hedendaagse terroristen. Hij wilt aantonen 
dat bepaalde beelden meer vertellen dan 
men op het eerste gezicht zou kunnen  
denken: terwijl de media ons overstelpen 
met indrukken en impulsen, dwingt hij 
ons stil te staan bij wat we zien en de tijd 
te nemen voor een persoonlijke, kritische 
interpretatie.

Bij Antwerp-Tax dragen we de jaarlijkse 
BOB-campagne van het Belgisch Instituut 
Voor de Verkeersveiligheid (BIVV) een warm 
hart toe. Vanzelfsprekend verleenden we 
opnieuw onze steun en samenwerking aan 
hun eindejaarsactie 2016-2017.  
Om feestvierders te sensibiliseren gingen 
onze chauffeurs affiches ophangen in de 
Antwerpse cafés en andere horecazaken. 
Taxi’s zijn immers de ideale oplossing voor 
wie graag een nachtje gaat stappen, maar 
toch liever niet te voet naar huis wilt.

Antwerp-Tax is altijd een verantwoorde 
keuze, ook voor en na de feestdagen. 
Elke zes maanden worden onze wagens 
geïnspecteerd, zodat ze voldoen aan de 
voorwaarden van de verzekeraar. Ook de 
bestuurders moeten regelmatig op  • Antwerp-Tax opgericht werd in 1929 en  

 dat de vierde generatie van de familie  
 Van Oorschot het bedrijf leidt.
 
• 130 voertuigen van Antwerp-Tax van  
 het merk Mercedes zijn en maximum  
 3 jaar oud zijn. 
 
• Antwerp-Tax gemiddeld meer dan 2000  
 taxiritten per dag uitvoert 
 
• Antwerp-Tax 9,5 miljoen kilometers  
 aflegde in 2016. Dat is 235 keer de  
 aarde rond! 
 
• Antwerp-Tax 300 medewerkers heeft en  
 24 uur op 365 dagen per jaar actief is
 
• Antwerp-Tax een Co2 reductie behaalde  
 van 56 ton door haar milieuvriendelijkere  
 voertuigen en brandstof
 
• De gemiddelde wachttijd vooraleer een  
 taxi op zijn vertrekadres is 8 minuten  
 bedraagt

• ‘Zeer goede app van Antwerp-Tax, werkt  
 ook in andere grote steden.’ 
 Diederik H.
 
• ‘Beste Taxi van Antwerpen. Steeds keurig  
	 op	tijd.	Beleefde	chauffeur.’ 
 Bolpol
 
• ‘Heel handig en je krijgt meteen een  
 overzicht van de kostprijs.’ 
 DJ Testo
 
• ‘Ik ben enorm tevreden met de app en de  
 service van Antwerp-Tax! Hij was perfect  
 op tijd, ik had om 16:15u gereserveerd en  
 hij was tot op de minuut op tijd! Ook erg  
	 vriendelijke	chauffeur	en	de	wagen	zelf	was		
 enorm comfortabel! Ik ben een enorm  
 tevreden klant en dus is dit voor herhaling  
 vatbaar!’ Tifke_95We geven 150 gratis exemplaren van deze 

kalender weg. Stuur een mail naar:
marie-paule.jacobs@antwerp-tax.be

Antwerp-Tax
03 238 38 38

“Wanneer	de	nacht	valt	zijn	taxichauffeurs	
de ogen van de stad”, aldus Luc Tuymans, 
die zelf aardig wat van het nachtleven 
gezien heeft. Onze taxichauffeurs houden 
inderdaad een oogje in het zeil terwijl de 
meeste Antwerpenaren onder de wol  
kruipen. Verdachte situaties of schermut-
selingen kunnen meteen gemeld worden 
aan de politie.

Foto: Citta

Foto’s: Antwerp-Tax

In 2016 vervingen we de klassieke papieren 
taxicheques door de valutakaart. Deze pre-
paid magneetkaart is beschikbaar met een 
waarde van 50, 100, 250 of 1.000 euro, 
enkel geldig bij Antwerp-Tax. Bij aankoop 
van een valutakaart krijgt u nu 10% korting: 
voor een kaart met een waarde van 100 
euro, betaalt u dus slechts 90 euro.  

Handig als cadeau of voor wie liever geen 
cash op zak heeft.

Met de valutakaart kunt u uw taxirit afre-
kenen bij uw chauffeur. Het bedrag van 
de rit wordt afgeboekt van het bedrag 
op de valutakaart. De chauffeur zal u een 
reçu geven dat zowel het betaalde bedrag 
als het restbedrag op de kaart vermeldt. 
Vanzelfsprekend kunt u met de kaart enkel 
het maximumbedrag betalen: als u moet 
bijpassen, doet u dat met contant geld.
De valutakaart is één jaar geldig en kan bij 
verlies onmiddellijk geblokkeerd worden.  
In dat geval kan het eventuele restbedrag 
gerecupereerd worden. Chauffeurs kunnen 
de restwaarde online opvragen via een 
preautorisatie. 
Voor meer info 03 238 98 25 of 
www.antwerp-tax.be

De voordelen 
van ‘taxi-delen’

Want kwaliteit is ons visitekaartje

controle om hun brevet en attest te ratifi
ceren. Bovendien stimuleren wij als bedrijf 
de hele gemeenschap via onze dienst-
verlening, voltijdse jobs en bijdragen aan  
de sociale zekerheid. 

Wie gesteld is op veiligheid, opteert best 
voor legale taxi’s. Die kunt u eenvoudig 
herkennen:

• duidelijk zichtbare licentie
• lichtbak bovenop het voertuig
• aanwezige en werkende taxi-meter
• nummerplaat die begint met ‘TX’
• geblokte strepen in geel-zwart 
 (enkel in Antwerpen)
• betalingsbewijs na elke rit
•  En… natuurlijk het logo van Antwerp-Tax! 

Antwerpen is een trekpleister voor talrijke 
toeristen. Sommige komen enkele dagen 
citytrippen, andere zakken speciaal af naar 
onze metropool voor een specifiek evene
ment, zoals de netwerkers voor Breakbulk  
en de twerkers voor Tomorrowland en 
Laundry Day. Zulke dagen duiden wij in 
onze agenda altijd met rode stift aan, 
want dan draaien we overuren om de vele 
bezoekers zo vlot mogelijk naar hun be-
stemming te brengen. Om dat efficiënt aan 
te pakken spraken we af met de  
Antwerpse hoteluitbaters –waarmee we een 
goede verstandhouding hebben– om voluit 
in te zetten op ‘taxi-delen’. Op initiatief 
van de hotelrecepties kunnen we op die 
manier meerdere personen in één minibus 
vervoeren. De basisprijs voor een minibus 
is namelijk altijd dezelfde, waardoor een rit 
voor zes passagiers voordeliger is dan voor 
twee.

Wist u dat we tijdens de Tall Ships Races vorig 
jaar zelfs een extraatje in petto hadden voor onze 
klanten? Lees meer op de achterzijde.

Hoe lang is de Lange Leemstraat? Wat is 
er zo leuk aan De Pretstraat? Is er extra 
slipgevaar in de Siberiastraat? Een goede 
taxichauffeur heeft meer nodig dan alleen 
een gps om achter het stuur te kruipen bij 
Antwerp-Tax. Uiteraard is stratenkennis  
cruciaal en ook op het vlak van rijvaardig-
heden tolereren we geen tekortkomingen, 
maar daarnaast besteden we bijzondere 
aandacht aan de omgang met klanten en 
stressmanagement. Bovendien investeren 
we in regelmatige bijscholingen. 

Al onze bestuurders krijgen via een eigen 
account toegang tot een volledig digitale 
opleiding, die focust op het optimaliseren 
van de veiligheid en sociale vaardigheden. 
Thuis, ‘klikvast’ in de luie zetel, kunnen ze 
via hun pc eenvoudig inloggen en de cursus 
volgen. De opgedane kennis wordt meteen 
getest aan de hand van meerkeuzevragen, 
gevolgd door de resultaten en alle juiste 
antwoorden.

Bij Antwerp-Tax zetten we via deze  
verplichte opleiding voluit in op kwaliteit.

• Service die alle verwachtingen overtreft 
• De puntjes op de i wat betreft veiligheid 
• Advies over de interactie met de klant
• Stilstaan bij de rechten van de chauffeur

De ambassadeursopleiding werd ontwikkeld door 
ABC Taxikeurmerk Advies & Training, specialisten 
in	de	bijscholing	van	taxichauffeurs.	Zij	leveren	
ons lesmateriaal op maat en stellen de cursus 
samen. Yvonne Botterhuis, directrice van ABC 
en tevens enthousiast cursiste, is opgetogen 
over	de	respons	van	onze	chauffeurs	tijdens	de	
training:	“De	chauffeurs	van	Antwerp-Tax	waren	
erg bereid om tips te geven voor hun nieuwe 
collega’s, bijvoorbeeld over de omgang met  
passagiers uit de Joodse gemeenschap. 
Zo konden we bijkomend materiaal ontwikkelen 
rond deze doelgroep, een waardevolle aanvulling 
van onze opleiding.”

‘Ik sta achter de
 Borrel-op-taxi’

Ariane Frateur (Café Den Engel)


