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Aangepast vervoer

CM Limburg Rolwagenvervoer
CM Limburg Rolwagenvervoer
Prins-Bisschopssingel 75
3500
Hasselt
Limburg
0032 11 28 02 81
zorgendvrijwilligerswerk.limburg@cm.be [1]
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/vervoer/cm-mobiel/rolwagenverv... [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit meer dan 2 dagen op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: Kosteloos annuleren doe je minimaal één werkdag voor aanvang van de rit.
Bij niet-tijdige annulering van een rit wordt de kostprijs van het vervoer aangerekend, steeds met een minimum van
3 euro.
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 11 28 02 81
Via e-mail: zorgendvrijwilligerswerk.limburg@cm.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 8:30-17:00
dinsdag: 8:30-17:00
woensdag: 8:30-17:00
donderdag: 8:30-17:00
vrijdag: 8:30-17:00
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten

Kan je ook reserveren op feestdagen?: Niet mogelijk.
Extra informatie over reserverenJe bent vaste rolwagengebruiker of hebt een rolwagen nodig voor je
verplaatsingen. Zowel medisch als sociaal vervoer zijn mogelijk. Voor sociaal vervoer is er een beperking van drie
ritten per week.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Alken [3]
As [4]
Beringen [5]
Bilzen [6]
Bocholt [7]
Borgloon [8]
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Bree [9]
Diepenbeek [10]
Dilsen-Stokkem [11]
Genk [12]
Gingelom [13]
Ham [14]
Hamont-Achel [15]
Hasselt [16]
Hechtel-Eksel [17]
Heers [18]
Herk-de-Stad [19]
Heusden-Zolder [20]
Hoeselt [21]
Houthalen-Helchteren [22]
Kinrooi [23]
Kortessem [24]
Lanaken [25]
Leopoldsburg [26]
Lommel [27]
Lummen [28]
Maaseik [29]
Maasmechelen [30]
Mol [31]
Nieuwerkerken [32]
Oudsbergen [Meeuwen-Gruitrode] [33]
Oudsbergen [Opglabbeek] [34]
Peer [35]
Pelt [Neerpelt] [36]
Pelt [Overpelt] [37]
Riemst [38]
Sint-Truiden [39]
Tessenderlo [40]
Tongeren [41]
Wellen [42]
Zonhoven [43]
Zutendaal [44]
Kan je een rit maken op feestdagen?: Indien er een vrijwillige chauffeur zich beschikbaar stelt.
De aanbieder kan volgende personen vervoerenPersonen met een mobiliteitsbeperking (door ziekte, moeite met
stappen, cognitieve beperking...)
Rolstoelgebruikers in een manuele rolstoel
Rolstoelgebruikers in een elektrische rolstoel
Personen in een scootmobiel
De aanbieder verzorgt diensten ziekenvervoerDe aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type nietdringend zittend ziekenvervoer
Deze service kan je vragenEr kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Meerdere personen met een verplaatsingshulpmiddel kunnen samen worden vervoerd
Andere: Met begeleiding wordt bedoeld dat de vrijwilliger je begeleidt tijdens je activiteit/afspraak, bijvoorbeeld
meegaan naar de wachtzaal, helpen boodschappen doen...).

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten
De chauffeur kan voor de rit of tussentijds wachten, mits een wachttijdvergoeding
Extra informatie over de dienstverleningEen vrijwilliger komt je thuis ophalen en rijdt je naar een bestemming naar
keuze.
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KostprijsLidmaatschapLidmaatschap is verplicht
Meer informatie over het lidmaatschap: Je bent lid van CM.
Kostprijs van de ritDe kostprijs per rit wordt berekend: Op vrije basis, bepaald door de vervoersaanbieder
Kostprijs van de dienstverleningDe wachttijdvergoeding bedraagt: 2.80 euro/uur
BetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
Extra informatie over de kostprijsJe betaalt een kostprijs van 0,45 euro per kilometer (min. 3 euro per rit) en 2,80
euro per uur als wachtvergoeding of eventuele begeleiding (met begeleiding wordt bedoeld dat de vrijwilliger je
begeleidt tijdens je activiteit/afspraak, bijvoorbeeld meegaan naar de wachtzaal, helpen boodschappen doen...).
Daar bovenop betaal je een administratieve kost van 2 euro per rit (een rit = heen en terug van en naar dezelfde
bestemming op dezelfde dag).
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