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Taxi en VVB

(Taxicentrale Brussel) Unitax-Brabant
(Taxicentrale Brussel) Unitax-Brabant
Maalbeekweg 1-3
1930
Zaventem
Brussels Hoofdstedelijk gewest
02 725 25 25
dispatch@unitax.be [1]
http://www.unitax.be [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 2 u op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: Maximaal 2 uur voor de afspraak
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 02 725 25 25
Via e-mail: dispatch@unitax.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 6:00-22:00
dinsdag: 6:00-22:00
woensdag: 6:00-22:00
donderdag: 6:00-22:00
vrijdag: 6:00-22:00
zaterdag: 6:00-22:00
zondag: 6:00-22:00

Kan je ook reserveren op feestdagen?: 24/24

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Brussel (Anderlecht) [3]
Brussel (Elsene) [4]
Brussel (Etterbeek) [5]
Brussel (Evere) [6]
Brussel (Ganshoren) [7]
Brussel (Jette) [8]
Brussel (Koekelberg) [9]
Brussel (Oudergem) [10]
Brussel (Schaarbeek) [11]
Brussel (Sint-Agatha-Berchem) [12]
Brussel (Sint-Gillis) [13]
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) [14]
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Brussel (Sint-Joost-ten-Node) [15]
Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) [16]
Brussel (Sint-Pieters-Woluwe) [17]
Brussel (Stad) [18]
Brussel (Ukkel) [19]
Brussel (Vorst) [20]
Brussel (Watermaal-Bosvoorde) [21]
Grimbergen [22]
Kampenhout [23]
Kortenberg [24]
Kraainem [25]
Machelen [26]
Overijse [27]
Steenokkerzeel [28]
Tervuren [29]
Vilvoorde [30]
Wezembeek-Oppem [31]
Zaventem [32]
Je kan een rit maken binnen de volgende uren: maandag: 0:00-24:00
dinsdag: 0:00-24:00
woensdag: 0:00-24:00
donderdag: 0:00-24:00
vrijdag: 0:00-24:00
zaterdag: 0:00-24:00
zondag: 0:00-24:00
Kan je een rit maken op feestdagen?: 24/24
De aanbieder kan volgende personen vervoerenPersonen met een mobiliteitsbeperking (door ziekte, moeite met
stappen, cognitieve beperking...)
Personen met een rollator
Rolstoelgebruikers met een manuele rolstoel, als ze een transfer kunnen maken naar de zetel (rolstoel gaat mee)
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: 4

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

KostprijsKostprijs van de ritDe kostprijs per rit wordt berekend: Op vrije basis, bepaald door de
vervoersaanbieder
Kostprijs van de dienstverleningDe wachttijdvergoeding bedraagt: 35.00 euro/uur
BetalingsmogelijkhedenJe kan contant betalen
Extra informatie over de kostprijsInstapgeld of forfait per rit nacht € 7,00. Kredietkaarten in alle taxi's.
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