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(Taxicentrale Brussel) Taxis Ucclois 2000
(Taxicentrale Brussel) Taxis Ucclois 2000
Monikkenstraat 11
1190
Brussel (Vorst)
Brussels Hoofdstedelijk gewest
0032 2 374 20 20
contact@taxisucclois-2000.be [1]
http://www.taxis-ucclois-2000.be [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnJe hoeft niet te reserveren, maar er is dan geen garantie van dienstverlening
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 2 347 20 20
Via e-mail: contact@taxisucclois-2000.be [1]
Via een webformulier: Boeking of offerte [3]
Wanneer kan je reserveren?Kan je ook reserveren op feestdagen?: 24 uur per dag, 7 dagen per week
Extra informatie over reserverenEen taxi nodig in Brussel of overal in België voor vervoer van personen met
beperkte mobiliteit? Ongeacht de aard van uw reizen, wij stellen u ter beschikking: 2 voertuigen die speciaal zijn
uitgerust en goedgekeurd door een erkende installateur. Onze chauffeurs geven de voorkeur aan de veiligheid van
uw reis met een flexibele rit en optimaal comfort. Wij zullen u kunnen begeleiden naar uw medische bezoeken,
verblijfplaats of voor elke vorm van hulp aan het dagelijks leven (winkelen, vrije tijd ...). Onze chauffeurs zijn
speciaal opgeleid om u perfecte hulp te bieden.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Brussel (Anderlecht) [4]
Brussel (Elsene) [5]
Brussel (Etterbeek) [6]
Brussel (Evere) [7]
Brussel (Ganshoren) [8]
Brussel (Jette) [9]
Brussel (Koekelberg) [10]
Brussel (Oudergem) [11]
Brussel (Schaarbeek) [12]
Brussel (Sint-Agatha-Berchem) [13]
Brussel (Sint-Gillis) [14]
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) [15]
Brussel (Sint-Joost-ten-Node) [16]
Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) [17]
Brussel (Sint-Pieters-Woluwe) [18]
Brussel (Stad) [19]
Brussel (Ukkel) [20]
Brussel (Vorst) [21]
Brussel (Watermaal-Bosvoorde) [22]
De aanbieder kan volgende personen vervoerenPersonen met een mobiliteitsbeperking (door ziekte, moeite met
Pagina 1 van 2

(Taxicentrale Brussel) Taxis Ucclois 2000
Published on MeerMobiel (https://meermobiel.be)
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)
Deze service kan je vragenEr kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)

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

KostprijsExtra informatie over de kostprijsVoor meer informatie of om gecontacteerd te worden, volg op deze link:
https://www.taxisucclois-2000.be/devis.php Of raadpleeg een van onze adviseurs via 0032 2 374 20 20.
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