
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ontdek onze bijzondere limousines 

Taxi Brouwer werkt nauw samen met diverse partners voor bijzondere 

voertuigen. Wat denkt u bijvoorbeeld van een Hummer H2 limousine 

met vleugeldeuren of een volledig gouden limousine? Verder kunt u bij 

ons een Lincoln limousine, Chrysler limousine en Hummer 

limousine huren. Ook hebben we een roze limousine beschikbaar! 

Limousine huren bij Taxi Brouwer  

Graag maken wij een vrijblijvende offerte voor u. Als u ons via een 
email aan info@taxibrouwer.nl laat weten waar en wanneer u een limo 
nodig heeft ontvangt u van ons zo snel mogelijk een prijsopgave. 
Uiteraard is de prijs inclusief rode loper service, onbeperkt aantal 
kilometers en in stijl geklede, ervaren chauffeur. Daarnaast geniet u 
onderweg van een gratis fles champagne! 

 
Op de volgende pagina’s ziet u een overzicht van de limousines. Als u 
een voorkeur heeft voor een bepaalde limousine geeft u dit dan s.v.p. 
aan in de aanvraag. 

mailto:info@taxibrouwer.nl


 

 

 

 

Lincoln limousine 

Aantal personen: 8 

Minimum huurprijs: € 175,- 

Kleur:  Wit 

 

 

Lincoln limousine zwart 

Aantal personen: 8 

Kleur:  Zwart 

Minimum huurprijs: € 200,- 

 

https://www.limonodig.nl/limousines/witte-lincoln-limousine/
https://www.limonodig.nl/limousines/lincoln-limousine-zwart/


 

 

 

Gouden Lincoln limousine 

Aantal personen: 8 

Minimum huurprijs: € 200,- 

Kleur:  Goud 

 

Roze Lincoln limousine 

Aantal personen: 8 

Minimum huurprijs: € 200,- 

Kleur:  Roze 

https://www.limonodig.nl/limousines/lincoln/
https://www.limonodig.nl/limousines/lincoln-limousine-pinkroze/


 

 

 

Chrysler 300C limousine 

Aantal personen: 8 

Minimum huurprijs: € 200,- 

Kleur:  Wit 

 

Roze Hummer limousine 

Aantal personen: 8 

Minimum huurprijs: € 395,- 

Kleur:  Roze 

https://www.limonodig.nl/limousines/chrysler-300c-limousine-wit/
https://www.limonodig.nl/limousines/hummer-h2-limousine-roze/


 

 

 

Hummer H2 limousine 

Aantal personen: 8 

Minimum huurprijs: € 350,- 

 

 

Hummer limousine zwart  
Aantal personen: 8 

Minimum huurprijs: € 350,- 

https://www.limonodig.nl/limousines/hummer-h2/
https://www.limonodig.nl/limousines/hummer-h2-limousine-zwart/


 

 

 

 

Hummer H2 MEGA limousine wit 

Aantal personen: 16 

Starttarief (incl. eerste 2 uur): € 500,- 

Kleur:  Wit 

 

Hummer H2 Sedan 

Aantal personen: 4 

Minimum huurprijs: € 175,- 

Kleur:  Zwart 

https://www.limonodig.nl/limousines/hummer-h2-mega-limousine-wit/
https://www.limonodig.nl/limousines/hummer-h2-sedan/


 

 

 

Range Rover Sport limousine 

Aantal personen: 8 

Starttarief: € 485,- 

Kleur:  Wit 

 

Roze Chrysler 300c limousine 

Aantal personen: 8 

Starttarief: op aanvraag 

Kleur:  Roze 
 
 
 

https://www.limonodig.nl/limousines/range-rover-sport-limousine/
https://www.limonodig.nl/limousines/roze-chrysler-300c-limousine/

