
Bij de dag van je dromen hoort  
natuurlijk de trouwauto van je dromen!



Een droomstart van je huwelijk

Wat is er nu mooier dan trouwen met de partner van 

je dromen? Trouwen met de partner van je dromen 

in de auto van je dromen! Met 123Trouwauto maak 

je er pas echt een onvergetelijke dag van. Wil je 

een trouwauto huren? Wij zijn de specialist in het 

verhuren van exclusieve trouwauto’s, trouwbussen 

en volgvervoer.

Bij ons maak je de beste keuze in trouwvervoer. 

Onze trouwauto’s en autobussen zijn stuk voor stuk 

blikvangers. Onze exclusieve klassiekers, krachtige 

cabrio’s en prachtige oldtimer bussen zijn te huur 

voor een aantrekkelijke prijs. Geef je huwelijksdag 

nog meer glans met het perfecte trouwvervoer en 

zeg: JA, IK WIL!

Excaliburs

Onze Excaliburs zijn beschikbaar als Cabriolet in 
de kleuren Wit/Wit, Wit/Blauw & Champagne en 
als Sedan in de kleurcombinatie Zilver & Grijs.
Uiteraard kan het dak van elke Excalibur Cabriolet 
gesloten worden.

Ford Mustangs

Bij 123Trouwauto heb je keuze uit een 
gerestaureerde Classic Mustang uit 1964 en 2 
moderne Mustangs. Al onze Ford Mustangs zijn 
cabriolet maar kunnen ook met gesloten dak 
rijden.
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Mini’s

Kies voor onze klassieke Mini Cabriolet in 
fonkelend rood of Mini Cooper in Engels groen 
wanneer je vindt dat een trouwauto niet altijd 
‘groot & wit’ hoeft te zijn. Het dak van de Mini 
Cabriolet kan ook gesloten worden.

A-Ford

Eén van de paradepaardjes van 123Trouwauto 
is deze gerestaureerde A-Ford uit 1930. Deze 
authentieke 4-deurs A-Ford biedt veel ruimte en 
instapgemak!

Rolls Royce

Laat je koninklijk vervoeren 
met onze Rolls Royce Sports 
Limousine uit 1935! Door de 
zogenaamde ‘suicide doors’ 
is de instap naar de royale 
achterbank van deze unieke 
trouwauto zeer gemakkelijk!
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Volkswagen busje

Ons Volkswagen busje is een 
echte T1 Samba en is voorzien 
van extra ruitjes in het dak 
en een groot schuifdak! Het 
busje is ruim genoeg om ook je 
bruidskinderen of getuigen mee 
te laten rijden.

Bij de dag van je dromen hoort  
natuurlijk de trouwauto van je dromen!
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Trouwplannen of iets te vieren? Neem vrijblijvend contact met ons op...

Whatsapp
Stuur een berichtje

Facebook
Volg ons

Instagram
Bekijk onze foto’s

Showroom
Kom langs

“Wij stellen alles in het werk om 
er voor het bruidspaar een zorgeloze en 

onvergetelijke dag van te maken.”


