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BV Dirk Deryk/Ceremoniehuis Dirk
BV Dirk Deryk/Ceremoniehuis Dirk
Ed. Robeynslaan 102
3290
Diest
Vlaams-Brabant
0032 495 57 91 36 of 0032 476 69 91 10
info@ceremoniehuis-dirk.be [1]
https://www.ceremoniehuis-dirk.be [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 495 57 91 36 of 0032 476 69 91 10
Via e-mail: info@ceremoniehuis-dirk.be [1]
Via een webformulier: Contact formulier [3]

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Aarschot [4]
Alken [5]
Begijnendijk [6]
Bekkevoort [7]
Beringen [8]
Bertem [9]
Bierbeek [10]
Boutersem [11]
Diest [12]
Geel [13]
Geetbets [14]
Genk [15]
Gingelom [16]
Glabbeek [17]
Haacht [18]
Halen [19]
Ham [20]
Hasselt [21]
Herent [22]
Herk-de-Stad [23]
Herselt [24]
Heusden-Zolder [25]
Holsbeek [26]
Houthalen-Helchteren [27]
Kortenaken [28]
Kortenberg [29]
Laakdal [30]
Leuven [31]
Linter [32]
Lubbeek [33]
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Lummen [34]
Nieuwerkerken [35]
Oud-Heverlee [36]
Rotselaar [37]
Scherpenheuvel-Zichem [38]
Sint-Truiden [39]
Steenokkerzeel [40]
Tessenderlo [41]
Tielt-Winge [42]
Tienen [43]
Tremelo [44]
Westerlo [45]
Zonhoven [46]
Zoutleeuw [47]
Je kan een rit maken binnen de volgende uren: maandag: 6:00-20:00
dinsdag: 6:00-20:00
woensdag: 6:00-20:00
donderdag: 6:00-17:00
vrijdag: 6:00-20:00
zaterdag: 9:00-15:00
zondag: Gesloten
Kan je een rit maken op feestdagen?: Enkel indien het in de planning van ons dialysevervoer past. Niet op 24/12
en 25/12 en 31/12 en 1/01
De aanbieder kan volgende personen vervoerenPersonen met een mobiliteitsbeperking (door ziekte, moeite met
stappen, cognitieve beperking...)
Personen met een rollator
Rolstoelgebruikers in een manuele rolstoel
Rolstoelgebruikers met een manuele rolstoel, als ze een transfer kunnen maken naar de zetel (rolstoel gaat mee)
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
Extra informatie ziekenvervoer: rolstoel en gewoon zittend vervoer
Deze service kan je vragenAssistentiehonden mogen mee in de wagen
Er kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Meerdere personen met een verplaatsingshulpmiddel kunnen samen worden vervoerd
Andere: We hebben busjes ter beschikking waarin maximum 2 rolstoelen tegelijkertijd vervoerd kunnen worden.
Extra informatie over de ritWij beschikken over 3 personenwagens en 6 busjes die volledig zijn aangepast aan
rolwagens. Elk busje kan maximaal 8 patiënten vervoeren en maximaal 2 rolstoelen per keer.

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenDe chauffeur kan voor de rit of tussentijds wachten, mits een
wachttijdvergoeding

KostprijsExtra informatie over de kostprijsHeeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op via
onze contactpagina. Wij helpen u dan graag verder.
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