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Dit bedrijf is opgezet vanuit een passie voor oldtimers. Mijn visie is dat klassiekers niet in schuren of musea moeten staan,
maar te bewonderen moeten zijn op plaatsen waar ze thuishoren namelijk ‘op de weg’.
Zoveel mogelijk mensen - inzittenden én toeschouwers - moeten genieten van het beeld, het geluid, de geur, kortom van de
sfeer die een klassieker met zich mee brengt .
De auto’s en bussen worden vaak voor een zeer speciale gelegenheid gehuurd en ons doel is om onze gasten net als onze
‘klassiekers’ ook heel speciaal te laten zijn.
We doen - binnen onze mogelijkheden - alles om het onze passagiers zo behaaglijk mogelijk te maken. Onze chauffeurs
zijn daarom niet alleen de bestuurder van de auto maar ook de butler van de inzittenden.
In deze catalogus vindt u zeer goed onderhouden oldtimers die in ‘showroom’ staat verkeren en met liefde worden
onderhouden.

Meer informatie vindt u achter in dit boekje >>

Naam auto:
Rolls Royce Silver Dawn
Merk:
Rolls Royce
Kleur:
leliewit
Type:
Silver Dawn
Land van herkomst:
Groot-Brittannië
Bouwjaar:
1949
Aantal zitplaatsen:
4
Max snelheid:
144 km/u.
Beenruimte:
ruim
Inhoud motor:
4257 cc
Cilinders:
6-in-lijnmotor
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: Het interieur is voorzien van een in zeer
goede staat verkerende rode lederen bekleding.

Wetenswaardigheid: De Rolls Royce Silver Dawn werd
geïntroduceerd in 1949. De Silver Dawn was zo’n auto die
uitsluitend voor export bestemd was en hij werd dan ook
enkel met het stuur links gebouwd. De belangrijkste afzetmarkt was dan ook duidelijk de Verenigde Staten. Silver
Dawns met het stuur rechts waren enkel op speciale bestelling te krijgen, en dit pas vanaf 1953.

Naam auto:
Lincoln
Merk:
Lincoln
Kleur:
licht- en donkergroen
Type:
V8
Land van herkomst:
U.S.A
Bouwjaar:
1932
Aantal zitplaatsen:
4
Max snelheid:
100 km
Beenruimte:
zeer ruim
Inhoud motor:
6300 cc
Cilinders:
V8
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: Veel ruimte achterin, interieur met
notenhout en velours bekleding afgewerkt.
Wetenswaardigheid: Henry Leland vernoemde zijn auto naar zijn grote idool: Abraham Lincoln. Het eerste model werd
in 1920 geïntroduceerd. In 1922 werd Lincoln overgenomen door Ford. Lincoln stond op dat moment voor kwalitatief
precisiewerk, maar met een oubollige stijl. Ford huurde verschillende koetswerkbouwers in om een nieuwe moderne stijl
te ontwikkelen. Vervolgens werd Lincoln snel één van de best verkopende luxemerken in de Verenigde Staten. In 1927 nam
Lincoln een greyhound aan als embleem. In 1931 werd de L-Serie opgevolgd door de Lincoln Model K.

Naam auto:
Merk:
Kleur:
Type:
Land van herkomst:
Bouwjaar:
Aantal zitplaatsen:
Max snelheid:
Beenruimte:
Inhoud motor:
Cilinders:

Rolls Royce Silver Cloud I
Rolls Royce
sneeuwwit met magnolia
Silver Cloud I
Groot-Brittannië
1956
4
170 km/u
ruim
4887 cc
6-in-lijnmotor, gekoppeld
aan een automatische vier
versnellingsbak
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: Deze auto is voorzien van airco en heeft een
prachtige witte lederen bekleding.
Hij is geïmporteerd uit de Sunshine State Florida USA.

Wetenswaardigheid: De Rolls-Royce Silver Cloud wordt door
velen beschouwd als de mooiste auto die het merk ooit voortbracht. Het model was Rolls-Royces hoofdmodel van april
1955 tot maart 1966. Het ontwerp had sterke veranderingen
ondergaan ten opzichte van de voorgaande modellen. De
Silver Cloud I was de langste (538cm) van de kleine RollsRoyces. Rolls-Royce staat bekend om zijn betrouwbaarheid.
Met de Silver Cloud 1 kon 320.000 km gereden worden zonder groot onderhoud.
Productieaantal: 2359

Naam auto:
London taxi
Merk:
Austin
Kleur:
zwart
Type:
FX4
Land van herkomst:
Groot-Brittannië
Bouwjaar:
1974
Aantal zitplaatsen:
6
Max snelheid:
110 km
Beenruimte:
zeer ruim
Inhoud motor:
2800 cc
Cilinders:
4
Brandstof:
diesel
Bijzonderheid: Kan een rolstoel vervoeren
Wetenswaardigheid: Dit type auto is speciaal voor de
nauwe straten van Londen gebouwd en heeft daarom een
zeer korte draaicirkel. De eerste modellen kwamen al in
1958 op de weg. Ze zijn tot 1998 gebouwd.
Ze kunnen één miljoen kilometer rijden en ze zijn zo hoog
om de passagier zijn bolhoed te kunnen laten ophouden.

Naam auto:
Daimler limousine
Merk:
Daimler
Kleur:
creamwhite
Type:
DS 420
Land van herkomst:
Groot-Brittannië
Bouwjaar:
1973
Aantal zitplaatsen:
6
Max snelheid:
120 km
Beenruimte:
zeer ruim
Inhoud motor:
4200 cc
Cilinders:
6
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: Met zijn extra verlengde chassis en
geruisloze motor is dit een prima auto voor uw bruiloft.
Er is ruimte voor 2 extra stoeltjes (voor eventuele bruidsmeisjes).

Wetenswaardigheid: Deze prachtige limousine met zijn extra
verlengde chassis is van 1973 tot 1980 in dienst geweest van
het Engelse Koningshuis.
In 1890 kocht de jonge Engelse ingenieur Frederick Richard
Simms de patenten voor zijn land van de Daimler-fabriek te
Cannstatt. In 1896 ontstond zo ‘The Daimler Company Ltd’.
In Duitsland vervaagde de naam Daimler, omdat de volgende directeur Emil Jellinek de naam van zijn dochter
Mercedes aan het merk gaf. In de latere jaren van het merk
is alleen de DS420 als zelfstandig model geproduceerd. De
Daimler uitvoeringen van Jaguar-modellen werden onder
meer aangeduid als 2.5 litre V8 en de Sovereign (420).
Andere later geproduceerde en ook de nu nog verkrijgbare
Daimlers hebben het uiterlijk van Jaguar, voorzien van een
gegolfde grille-bovenzijde en een overeenkomstige kofferdeksel-handgreep.
Productie aantal DS 420: 5043

Naam auto:
Merk:
Kleur:
Type:
Land van herkomst:
Bouwjaar:
Aantal zitplaatsen:
Max snelheid:
Beenruimte:
Inhoud motor:
Cilinders:
Brandstof:

Citroen Traction Avant
Citroen
donkerblauw
type 11 BL Sport
Frankrijk
1949
4
90 km
ruim
1911 cc
4 cilinders in lijn
benzine

Wetenswaardigheid:
De Citroën Traction Avant (de laatste twee woorden betekenen in het Frans: voorwielaandrijving) was een zeer innovatieve
auto die vanaf 1934 door Citroën werd geproduceerd naar een ontwerp van André Lefèbvre. Het was de eerste in serie
geproduceerde auto met voorwielaandrijving en een zelfdragende carrosserie. De Traction Avant wordt vaak geassocieerd
met de Gestapo in de Tweede Wereldoorlog. Dat beeld heeft niet zo veel met de werkelijkheid te maken. De reden voor die
associatie is louter en alleen dat er nog veel rijdende Tractions zijn die voor filmproducties over die oorlog gebruikt worden.

Naam auto:
Merk:
Kleur:
Type:
Land van herkomst:
Bouwjaar:
Aantal zitplaatsen:
Max snelheid:
Beenruimte:
Inhoud motor:
Cilinders:
Brandstof:

Rolls Royce Silver Cloud III
Rolls Royce
leliewit
Silver Cloud III
Groot-Brittannië
1965
4
120 km
ruim
6230 cc
V8
benzine
Wetenswaardigheid: In de Verenigde Staten was de Silver
Cloud III bijzonder succesvol. Een bekende slogan van het
reclamebedrijf aldaar luidde: bij 100 km/u komt het luidste
geluid in deze nieuwe Rolls-Royce van van de elektrische
klok. Het koetswerk was nauwelijks veranderd ten opzichte
van de SC I.
productieaantal: 2809

Naam auto:
Vanden Plas Princess RR
Merk:
Austin
Kleur:
creamwhite
Type:
Princess
Land van herkomst:
Groot-Brittannië
Bouwjaar:
1960
Aantal zitplaatsen:
6 (2 uitklapbare stoeltjes)
Max snelheid:
120 km
Beenruimte:
zeer ruim
Inhoud motor:
4000 cc
Cilinders:
6
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: Er zit een seperatieruit tussen de bestuurder
en het zitgedeelte.
Deze luxe limousine is geheel van aluminium.

Wetenswaardigheid: De Princess Vanden Plas is als
concurrent van de Rolls Royce en de Bentley ontworpen.
Ze heeft een luxe uitstraling van de jaren 60 en wordt als
zeer betrouwbaar gezien. De ruimte - zelfs als de klapstoeltjes
zijn uitgeklapt (verdwijnenen ingeklapt in de vloer) - is zeer
riant. Je voelt je echt een prins en ‘princess.’

Naam auto:
Princess Vanden Plas Limousine
Merk:
Austin
Kleur:
metallic zilver / zwart
Type:
Princess Van der Plas Limousine
Land van herkomst:
Groot-Brittannië
Bouwjaar:
1951
Aantal zitplaatsen:
6
Max snelheid:
100 km
Beenruimte:
zeer ruim
Inhoud motor:
4000 cc
Cilinders:
6
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: Heel mooi met notenhout afgewerkt.
Wetenswaardigheid: Klassieke 4 Litre Long Wheelbase
Limousine, beige leren bekleding en champagnebar.
Er is veel ruimte achterin voor het bruidspaar, rijdt
comfortabel, topsnelheid 100 km/h.

Naam auto:
Merk:
Kleur:
Type:
Land van herkomst:
Bouwjaar:
Aantal zitplaatsen:
Max snelheid:
Beenruimte:
Inhoud motor:
Cilinders:

Cadillac Fleetwood
Cadillac
creamwhite
Fleetwood
U.S.A
1950
minstens 4
120 km
heel ruim
6400 cc
automaat met een orginele
V8 motor
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: prachtige lichtblauwe bekleding

Wetenswaardigheid: De Cadillac is de auto met de beroemde
vleugels, bekend uit veel jaren ’50 films. Ook is het een merk
waar beroemdheden graag in gezien wilden worden.
Bekende bezitters van een Cadillac waren Elvis en president
John F. Kennedy.
Cadillac was vroeger een constructeur met een imago dat
kon wedijveren met o.a. Lincoln en Imperial (de luxe divisie
van Chrysler). De jaren ’50 kenmerkten zich door de groteske vinnen en het vele chroom. De lijn was geïnspireerd op
die van vliegtuigen. Na 1950 werden de Cadillacs slanker en
lager door gebruik van o.a. een verlengde motorkap.

Naam auto:
Daimler Hooper
Merk:
Daimler
Kleur:
diamant zwart /grijs
Type:
DB18 Hooper Special Saloon
Land van herkomst:
Groot-Brittannië
Bouwjaar:
1952
Aantal zitplaatsen:
4
Max snelheid:
135 km
Beenruimte:
ruim
Inhoud motor:
2522 cc
Cilinders:
6
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: Deze auto komt uit het wagenpark van het
Britse Koninklijk Huis.

Wetenswaardigheid: Exclusief en zeer mooi gerestaureerd.
Nieuw rood lederen interieur. Deze auto was ooit in het bezit
van het Britse Koninklijk Huis. Prinses Mary liet zich hierin
vorstelijk rondrijden. Van dit model zijn er in totaal 97
gebouwd. Hiervan zijn er 2 in Nederland verkocht.

Naam auto:
Merk:
Kleur:
Type:
Land van herkomst:
Bouwjaar:
Aantal zitplaatsen:
Max snelheid:
Beenruimte:
Inhoud motor:
Cilinders:
Brandstof:

Rolls Royce Silver Shadow I
Rolls Royce
crème wit
Silver Shadow I
Groot-Brittannië
1969
4
140 km
matig
6.736 cc
V8
Lpg

Wetenswaardigheid:
De introductie van de Rolls-Royce Silver Shadow I in 1965
betekende een radicale modernisering voor het merk. Naast
het veel moderner ogende ontwerp kreeg de Silver Shadow
ook een aantal voorzieningen die nieuw waren bij RollsRoyce. Daaronder schijfremmen, monocoque zelfdragende
constructie en onafhankelijke wielophanging achteraan.
De meest opvallende vernieuwing was het hydro-pneumatisch ophangingssysteem dat via een licentie van Citroën
kwam. Dit systeem zorgt ervoor dat de auto op een constante hoogte boven het wegdek blijft, ongeacht de belasting.
Het systeem werd eerst op beide assen toegepast maar vanaf
1969 enkel op de achteras toen bleek dat die bijna al het
werk deed.
Productieaantal: 20.605

Naam auto:
Volkwagen Kever
Merk:
VW
Kleur:
crème wit
Type:
Kever cabriolet
Land van herkomst:
Duitsland
Bouwjaar:
1965
Aantal zitplaatsen:
4
Max snelheid:
110 km
Beenruimte:
krap
Inhoud motor:
1600 cc
Cilinders:
4 boxer
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: Deze auto heeft maar twee deuren en heeft
achter weinig ruimte voor een zitplaats. Daarom wordt
deze auto - onder voorwaarde - ook zonder chauffeur verhuurd.

Wetenswaardigheid: De Volkswagen Kever is ontworpen door
Ferdinand Porsche. Hij haalde in 1934 de opdracht binnen
om een auto voor het volk te maken. De eerste prototypes
hadden geen achterruit, waardoor ze iets weghadden van
kevers. Zo komt ‘de Kever’ aan haar naam.

Naam auto:
Volvo Amazon
Merk:
Volvo
Kleur:
rood
Type:
122 S Sedan
Land van herkomst:
Zweden
Bouwjaar:
1960
Aantal zitplaatsen:
4
Max snelheid:
110 km
Beenruimte:
matig
Inhoud motor:
1600 cc
Cilinders:
4
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: De Volvo 122 S Sedan uit 1960 is in het jaar
1993 door het blad ‘Automobiel’ uitgeroepen tot mooiste
Volvo.
Het is een B 1600 met een 6 volts elektrische installatie.
Deze auto is ook zeer geschikt als volgauto.

Naam auto:
Eend
Merk:
Citroën
Kleur:
zwart/bordeauxrood
Type:
Charleston 2CV6
Land van herkomst:
Frankrijk
Bouwjaar:
1974
Aantal zitplaatsen:
4
Max snelheid:
100 km
Beenruimte:
matig
Inhoud motor:
560 cc
Cilinders:
2
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: Het dak kan open
Wetenswaardigheid: Een auto die voor de boeren op
het platteland is uitgevonden om melk en eieren over de
Franse wegen te vervoeren. Dat verklaart ook de vering
en de wegligging van deze auto.
De Charleston is een jubileum uitvoering.

Merk:
Volkswagen
Kleur:
rood/wit
Type:
VW Samba spijlbus
Land van herkomst:
Duitsland
Bouwjaar:
1966
Aantal zitplaatsen:
7
Max snelheid:
90 km
Beenruimte:
ruim
Inhoud motor:
1600 cc
Cilinders:
4
Brandstof:
benzine
Bijzonderheid: ramen in het dak en het dak kan open.
De chauffeur in deze auto gaat casual gekleed. Een surfplak op het dak is optie. Ook is deze auto als drive-in disco
te huren. Vraag naar de mogelijkheden.
Wetenswaardigheid: Een bus die erg tot de verbeelding spreekt van de hippies uit de 60’er en 70’er jaren. Een busje waarmee je de vrijheid tegemoet reed. Naast vervoermiddel was het voor velen een camper. Je trof ze daarom veel langs diverse
kusten. Deze auto staat symbool voor apart en anders. Onder surfers is hij nog steeds populair.

Naam bus:
dubbeldekker
Merk:
Bristol
Kleur:
rood
Type:
Lodekka Routemaster
Land van herkomst:
Groot-Brittannië
Bouwjaar:
1969
Aantal zitplaatsen:
69
Aantal staanplaatsen :
10
Max snelheid:
80 km
Beenruimte:
matig
Inhoud motor:
5500 cc
Cilinders:
6
Brandstof:
diesel
Bijzonderheid: Deze bus heeft een goede geluidsinstallatie
met mengtafel waardoor er tijdens het rijden omgeroepen
kan worden en/of muziek gedraaid.
Verder is er 230 volt aanwezig waardoor ook andere
apparatuur kan worden gebruikt

Wetenswaardigheid: Deze bus heeft jarenlang het straatbeeld
van Londen bepaald. Daarna heeft hij een lijndienst over
land onderhouden van Londen naar New Delhi (India),
een route van enkele duizenden kilometers. De bus deed
veertien dagen over deze reis.

Naam bus:
Parijse bus
Merk:
Renault
Kleur:
groen
Type:
TN6
Land van herkomst:
Frankrijk
Bouwjaar:
1933
Aantal zitplaatsen:
33
Aantal staanplaatsen :
7
Max snelheid:
90 km
Beenruimte:
ruim
Inhoud motor:
170 KW
Cilinders:
6
Brandstof:
diesel
Bijzonderheid: Motor en remmen zijn aangepast aan de
huidige wetgeving. De bus is in 2005 totaal gerestaureerd.
De bus heeft een leuk balkon dat veel voor het maken van
foto’s wordt gebruikt. Deze bus is standaard versierd met
klimop en bloemen.

Wetenswaardigheid: De bus was de opvolger van de
paardentram en dat is goed te zien. De opbouw is
grotendeels van hout. Hij wordt door velen herkend als een
‘authentieke’ Parijse bus omdat dit type bus het straatbeeld
tot eind jaren ’60 van Parijs heeft gedomineerd.

Naam bus:
Zwitserse postbus
Merk:
Berna
Kleur:
geel/rood
Type:
2 Upr 2h
Land van herkomst:
Zwitserland
Bouwjaar:
1958
Aantal zitplaatsen:
23
Aantal staanplaatsen:
4
Max snelheid:
65 km
Beenruimte:
ruim
Inhoud motor:
4000 cc
Cilinders:
4
Brandstof:
diesel
Bijzonderheid: heeft een dak van vier meter dat elektrisch
opent. In het dak zitten ook nog alpenramen die voor veel
licht en openheid zorgen.
De stoelen staan in hofjes waardoor er snel met iedereen in
de bus contact kan worden gelegd.

Wetenswaardigheid: Berna is een Zwitsers merk. Deze bus is
speciaal voor de bergen ontworpen. Voor een aantal mensen
in de dorpen was de postbus vaak de enige verbinding met
de stad. Dit model is een proefmodel geweest. Als deze bus u
soms bekend voorkomt, komt dat omdat hij meerdere keren
voor de t.v. is gebruikt.

Naam bus:
Burlingham Seagull
Merk:
Leyland
Kleur:
oranje/ geel
Type:
Regal Mark IV
Land van herkomst:
Groot-Brittannië
Bouwjaar:
1952
Aantal zitplaatsen:
41
Aantal staanplaatsen :
0
Max snelheid:
75 km
Beenruimte:
matig
Inhoud motor:
84 KW
Cilinders:
6
Brandstof:
diesel
Bijzonderheid: Een zeer oorspronkelijke bus die bij de
introductie als zeer luxueus werd beschouwd. Deze bus
werd als touringcar gebruikt in Engeland en heeft veel
leuke details. De fleurige kleuren waren niet ongewoon in
die tijd en hebben een geruime tijd ook de trend op het
Europese vasteland bepaald.

Naam bus:
Greyhound
Merk:
G.M.C
Kleur:
grijs
Type:
Pd 4151
Land van herkomst:
U.S.A
Bouwjaar:
1948
Aantal zitplaatsen:
38
Aantal staanplaatsen :
0
Max snelheid:
85 km
Beenruimte:
ruim
Motorvermogen :
33 KW
Cilinders:
6
Brandstof:
diesel
Bijzonderheid: Deze bus is ingericht met tafels.
Wetenswaardigheid: De Greyhound is een begrip in
Amerika Het merk staat voor luxe vervoer per touringcar
en het is vooral bekend geworden door de dubbele as die de
grotere types hebben. De carrosserie is van aluminium.

Naam bus:
Merk:
Kleur:
Type:
Land van herkomst:
Bouwjaar:
Aantal zitplaatsen:
Aantal staanplaatsen :
Max snelheid:
Beenruimte:
Inhoud motor:
Cilinders:
Brandstof:

Schoolbus geel
International
geel
Bluebird
U.S.A
1992
40
0
90 km
krap
7300 cc/ 126 Kw
8
diesel

Wetenswaardigheid:
De schoolbus wordt in de hele Verenigde Staten gebruikt om
kinderen van en naar school te brengen. Je hebt deze bussen in allerlei maten. Dit exemplaar is een van de langste.

Naam bus:
Schoolbus wit
Merk:
Ford
Kleur:
wit
Type:
pj 75
Land van herkomst:
U.S.A
Bouwjaar:
1992
Aantal zitplaatsen:
36
Aantal staanplaatsen :
4
Max snelheid:
90 km
Beenruimte:
ruim
Inhoud motor:
125 KW
Cilinders:
6
Brandstof:
diesel
Bijzonderheid: ruime zitplaatsen omdat er tafels in zitten.
Er is een goede geluidsinstallatie aanwezig
Wetenswaardigheid: Dit is de enige ‘witte’ trouwbus die wij
verhuren.

Naam bus:
Schoolbus klein
Merk:
Chevrolet
Kleur:
geel
Type:
Chevy Van 30
Land van herkomst:
U.S.A.
Bouwjaar:
1991
Aantal zitplaatsen:
9
Aantal staanplaatsen :
0
Max snelheid:
120 km
Beenruimte:
ruim
Inhoud motor:
5500 cc
Cilinders:
8
Brandstof:
diesel
Bijzonderheid: zeer luxe ingericht voor VIP vervoer.
Goede geluidsinstallatie, bijzondere verlichting, koelkast.
Wetenswaardigheid: Oorspronkelijk vervoer voor kinderen uit zeer kleine nederzettingen die ook naar school moesten.
In deze bus konden maximaal 17 kinderen vervoerd worden.
Nu is deze bus omgebouwd om ingezet te worden voor vrijgezellenfeesten en limousine-achtig vervoer.

Hoe werken we
Omdat we elke auto goed kennen, kunnen we ook goede
adviezen geven over de door u te kiezen auto. Voorop staat
natuurlijk dat ú het een leuk voertuig vindt.
Van belang is uiteraard dat het gewenst aantal te vervoeren
personen in het voertuig kan. Elke ‘klassieker’ heeft een
andere inrichting en niet elke trouwjurk past in elke auto.
Wij kunnen u ook helpen bij het maken van een kloppende
dagindeling. Maar onze service gaat nog verder.
Wij kunnen tijdens de rit voor een catering zorgen. Het is
mogelijk om direct na het ‘ja-woord’ met een glas champagne te klinken.
Voor alle auto’s en bussen kunnen we bloemen verzorgen
en voor de bussen zijn naast muziek - met/zonder microfoon - ook ballonnen en slingers mogelijk. Bij de dubbel-

dekkerbus bestaat de optie om uw naam (en de te rijden
route) op de voor- en zijkanten te plaatsen.
Prijsberekening
De prijs voor het trouwvervoer berekenen we aan de hand
van de plaats waar u trouwt, het gekozen voertuig of voertuigen en het aantal uren. De prijs wordt van tevoren afgesproken waardoor er geen verrassingen kunnen ontstaan.
Als de rit 15 minuten uitloopt berekenen we geen extra’s.
Daarna bereken we de tijd per half uur plus administratiekosten van 10 euro.
Hoe boekt u uw trouwrit
U kunt de rit telefonisch of via onze website boeken.
U kiest een auto, bepaalt de plaats waar u trouwt en het aantal uren dat gereden moet worden. De prijs verschijnt dan al
op uw scherm. U kiest eventueel een aantal opties zoals bloe-

men of /en champagne. Bent u tevreden over uw aanvraag
dan drukt u op ‘offerte aanvraag’. U krijgt binnen 24 uur
informatie of het voertuig van uw keuze beschikbaar is.
U heeft dan 10 dagen de tijd om deze optie te bevestigen
door een aanbetaling te doen van 125 euro per voertuig.
Veertien dagen voor de rit wordt u vriendelijk gevraagd om
uw gegevens na te zien, eventueel aan te passen en het
volledige bedrag aan ons over te maken.
In de week voorafgaand aan de rit is er telefonisch contact
en wordt kort het draaiboek doorgenomen.
Wat als er iets gebeurt voorafgaand aan of tijdens de rit
Wanneer het toekomstige paar de bruiloft niet door laat
gaan zijn ze tot 4 weken voor de bruiloft hun borg kwijt.
Elke week dichter bij de datum komt er van het overgebleven bedrag 25% bij de annuleringskosten. Uitzonderingen
zijn ernstige zieken binnen de familie of een overlijden in

de naaste kring. De borg blijft dan staan voor een andere
datum.
Wanneer er een mankement aan de auto is of de chauffeur
is ziek, zullen we u een zo goed mogelijk passend alternatief aanbieden. Uiteraard altijd in overleg. Wanneer u
ontevreden bent over dit alternatieve aanbod krijgt u uw
geld terug.
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