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CM Oostende Dienst Aangepast Vervoer
CM Oostende Dienst Aangepast Vervoer
Ieperstraat 12
8400
Oostende
West-Vlaanderen
0032 59 55 40 50
cmobiel.oostende@cm.be [1]
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/vervoer/diensten-aangepast-ver... [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 48 u (2 dagen) op voorhand reserveren
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 59 59 40 50
Via een webformulier: Adressen en contactgegevens vind je hier [3]
Extra informatie over reserverenZelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer of zelf rijden is door
ouderdom, een handicap of een tijdelijke beperking vaak niet mogelijk. In dat geval geven de diensten Aangepast
Vervoer je de kans om toch op je werk of op een andere bestemming te raken.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Bredene [4]
De Haan [5]
Gistel [6]
Ichtegem [7]
Middelkerke [8]
Oostende [9]
Oudenburg [10]
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)
Deze service kan je vragenEr kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Andere: Begeleiders kunnen gratis mee als ze beschikken over een kaart Kosteloze Begeleider van de NMBS of
een vergelijkbare officiële begeleiderskaart. Ook voor het vervoer van een assistentiehond of een
blindengeleidehond wordt geen toeslag gevraagd.
Extra informatie over de ritZelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer of zelf rijden is door ouderdom,
een handicap of een tijdelijke beperking vaak niet mogelijk. In dat geval geven de diensten Aangepast Vervoer je
de kans om toch op je werk of op een andere bestemming te raken.

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten
De chauffeur kan voor de rit of tussentijds wachten
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Extra informatie over de dienstverleningEen rit kun je rechtstreeks aanvragen bij een erkende dienst Aangepast
Vervoer binnen het vervoersgebied waar je woont.

KostprijsExtra informatie over de kostprijsvoor een gebruiker met een rolstoel: tot 2 euro instapgeld; tot 25
kilometer: maximaal 1 euro per kilometer; vanaf 26 tot 50 kilometer: maximaal 1,75 euro per kilometer; vanaf 51
kilometer bepaalt de vervoerder vrij zijn tarief. voor een gebruiker zonder rolstoel: tot 2 euro instapgeld; tot 25
kilometer: minimaal 0,65 euro en maximaal 1,50 euro per kilometer; vanaf 26 tot 50 kilometer: minimaal 0,90 euro
en maximaal 1,75 euro per kilometer; vanaf 51 kilometer bepaalt de vervoerder vrij zijn tarief.
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