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Grootste aflevering bussen ooit 

70 nieuwe Opel Vivaro’s voor Taxibedrijf Van Meurs 

 

Voor Opel Dealer Hekkert Autogroep in Heerlen was het lokaal de grootste 

aflevering van bussen ooit. Aan Taxibedrijf Van Meurs (TVM) in Simpelveld zijn 

70 Opel Vivaro’s in taxi-uitvoering geleverd. Feest voor Hekkert en TVM! 

Het afleveren van 70 Vivaro‟s is een logistieke klus. In ruim twee weken zijn alle Vivaro‟s 

door de importeur Opel Nederland geleverd. In de werkplaats bij Hekkert zijn de 70 

persoonsbussen aangepast voor taxi vervoer bijvoorbeeld dat de rechter schuifdeur vanuit 

de achterste zitrij geopend kan worden. Ieder uur werden negen nieuwe Vivaro‟s afgeleverd 

door Opel Hekkert en Van Meurs ruilde 70 Opel Vivaros‟s in. 

TVM heeft een wagenpark van 257 wagens, waarmee dagelijks 3600 leerlingen en 

gehandicapten vervoerd worden. Met maar liefst 10.000 ritten per dag weten de gebroeders 

Frank en Bert van Meurs 325 medewerkers aan het werk te houden. Het tweede generatie 

familiebedrijf Taxibedrijf Van Meurs bestaat 34 jaar. In 1976 richtte vader Frans van Meurs 

het taxibedrijf op en was het een gemengd bedrijf met taxi- en groepsvervoer. In 2000 heeft 

de directie de keuze gemaakt alléén op groepsvervoer te focussen. Deze koers heeft ertoe 

bijgedragen dat TVM de afgelopen tien jaar een enorme groei heeft doorgemaakt. TVM heeft 

door deze jaren lange ervaring naamsbekendheid gekregen als „dé specialist in 

groepsvervoer in Zuid-Limburg‟. 

Het Simpelveldse taxibedrijf blijft zich verder ontwikkelen. Voor de toekomst hebben de 

gebroeders Van Meurs nog voldoende plannen. “Veiligheid en milieu zijn de speerpunten 

hierin. We hopen dit jaar nog als eerste taxibedrijf het ISO 14001 milieucertificaat te behalen 

en met Veilig Verkeer Nederland is een project gestart om een sprekende touringcar te 

ontwikkelen.” 

 

------------------------------------------------------Einde Persbericht -------------------------------------------------------- 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Frank van Meurs, Directeur Taxi van Meurs B.V., 

Waalbroek 5, 6369 TE Simpelveld. Tel. 045 5449561 of Mobiel 06 29587 441, frank@taxivanmeurs.nl 

 

 


