Wie o wie gaat je deze zomer naar Schiphol rijden? Ome Gerard misschien... oh nee, die is zelf op
vakantie. Angelique en Theo dan... nee, die hebben geen auto. Hmmm... en wie staat er eigenlijk om
03:00 uur in de ochtend weer voor je klaar om je op te pikken als je weer terugkomt? Ok, voordat je al
bijna besluit niet meer te gaan, hebben wij de oplossing voor je! Kleijer Schiphol Taxi
Voordat je straks in het vliegtuig stapt en je de zon tegemoet gaat vliegen (of misschien wel de
kou, who knows), is het toch wel fijn als je de rit naar én van Schiphol geregeld hebt. Want vaak blijkt
dit voor veel mensen een van de grootste stress-punten van de hele vakantie! Omdat de trein soms
overvol kan zijn en je liever niet afhankelijk bent van anderen, is het zoeken naar de perfecte
oplossing essentieel.
Bij aankomst op Schiphol maken we gebruik van de STA-balie. Dit is een balie/kantoor wat speciaal
functioneert voor het ophalen van passagiers. Hierdoor kunnen chauffeur en passagier elkaar niet
meer mislopen en voorkomt onnodige vertraging.
De werking is als volgt: De STA-balie ontvangt de gegevens van de passagiers die verwacht worden.
De taxichauffeur rijdt bij aankomst op Schiphol naar een speciale parkeerplaats en meldt zich aan.
Wanneer de passagier zich bij de STA-balie heeft gemeld, zal deze de chauffeur informeren, waarna
de taxi komt voorrijden en de passagier bij de STA-balie zal ophalen.
De STA-balie bevindt zich op Schiphol Plaza ter hoogte van Aankomsthal 4 en is 7 dagen in de week
en 24 uur per dag geopend.
Kleijer Schiphol Taxi al jaren een vertrouwd gezicht als het aankomt op het regelen van betrouwbaar
vervoer van en naar Schiphol. Of je nu midden in de nacht vertrekt of aankomt, het maakt niets uit,
want dankzij veel ervaring regelt Kleijer Taxi Ede probleemloos gedegen vervoer voor je. En met de
mogelijkheid om online te boeken, kan je al ruim van te voren dit deel van je vakantie regelen.
Even de voordelen op een rij:
Geen gedoe met openbaar vervoer of het paaien van vrienden/familie voor een ritje Schiphol
Zeer eenvoudig te boeken voordat je op reis gaat
Je wordt voor de deur opgehaald en afgezet
Supermakkelijk, snel geregeld en uiterst comfortabel
Geen peperdure parkeerkosten
Nooit meer een vlucht missen, want wij zijn "altijd" op tijd!
Uitstekende service & dienstverlening
Geen gesjouw met koffers, tassen e.d.
Afhaalservice voor de deur
Bij thuiskomst halen wij u weer netjes op
en nog veel meer.....
Prettige Vakantie !!
Kleijer Schiphol Taxi 0318 – 611 611
airporttaxi@kleijertaxi.nl
Boek Hier

