
Beste klant, 

Wij willen u allereerst bedanken voor het boeken van een rit van of naar een vliegveld. 
Om het ophalen zo gemakkelijk voor u te maken hebben wij een aantal vaste ophaalplekken 
op de volgende vliegvelden. 

• Schiphol 

• Eindhoven Airport 

• Düsseldorf Airport 

• Zaventem Airport 
In deze brief worden de bovenstaande ophaallocaties verder toegelicht. 
 
Bij overige vliegvelden zal onze chauffeur telefonisch contact met u opnemen  wanneer u 
bent geland. Onze chauffeur zal dan met u een ophaallocatie afspreken.  
Om makkelijk contact met u op te kunnen nemen is het belangrijk dat u na het landen uw 
telefoon aanzet. 
 
Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze centrale 
op telefoonnummer 0492-361111. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Van Helvoort Taxi Groep B.V. 
Molenrand 2 
5421VZ, Gemert 
info@vanhelvoorttaxi.nl 

 

 

Ophaallocatie Schiphol:  

 

Wanneer u geland bent met het vliegtuig op 

Schiphol en u uw koffers heeft, mag u naar het 

meetingpoint. Het meetingspoint is te herkennen 

aan de rood wit gekleurde kubus. 

Om makkelijk met u contact te kunnen opnemen 

is het makkelijk dat u uw telefoon aanzet nadat u 

bent geland. De chauffeur neemt met u contact 

op en wanneer u klaarstaat bij het meetingpoint 

zal de chauffeur u daar komen ophalen.  
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Ophaallocatie Eindhoven Airport: 

 

Ophaallocatie Düsseldorf Airport: Airport 

 

Ophaallocatie Zaventem Airport: 

 

 

 

Wanneer u bent geland met het vliegtuig op 

Eindhoven Airport en u heeft uw koffers, dan 

kunt u het beste wachten op onze chauffeur bij 

de koffiebar Starbucks.  

Om makkelijk met u contact te kunnen opnemen 

is het makkelijk dat u uw telefoon aanzet nadat u 

bent geland. De chauffeur neemt met u contact 

op en wanneer u klaarstaat bij de koffiebar 

Starbucks zal de chauffeur u daar komen 

ophalen.  

 

Wanneer u geland bent met het vliegtuig op 

Düsseldorf Airport en u uw koffers heeft, mag u 

naar het Treffpunkt gaan. Het Treffpunkt is te 

herkennen door het groen/gele bord met de tekst 

Treffpunkt. (Zie foto hieronder). 

Om makkelijk met u contact te kunnen opnemen 

is het makkelijk dat u uw telefoon aanzet nadat u 

bent geland. De chauffeur neemt met u contact 

op en wanneer u klaarstaat bij het Treffpunkt zal 

de chauffeur u daar komen ophalen.  

 

Wanneer u geland bent met het vliegtuig op 

Zaventem Airport en uw koffers heeft, mag u naar 

het Java Café in de aankomsthal gaan. Het Java 

Café is te herkennen door zijn uithangbord met de 

tekst Java. (Zie foto hieronder). 

Om makkelijk met u contact te kunnen opnemen 

is het makkelijk dat u uw telefoon aanzet nadat u 

bent geland. De chauffeur neemt met u contact 

op en wanneer u klaarstaat bij het Java Café zal de 

chauffeur u daar komen ophalen.  

 


