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Dienst Aangepast vervoer Sociaal Huis Lier
Dienst Aangepast vervoer Sociaal Huis Lier
Paradeplein 2 bus 2
2500
Lier
Antwerpen
03 8000 500
rolkar-rivierenland@swimsir.be [1]
https://www.sociaalhuislier.be/Thema_s/Vervoer_en_mobiliteit/Dienst_aangepast_ve... [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 3 843 39 12
Via e-mail: rolkar-rivierenland@swimsir.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen volgende uren reserveren: zondag: Gesloten
maandag: 9:00-12:00 , 13:00-16:00
dinsdag: 9:00-12:00 , 13:00-16:00
woensdag: 9:00-12:00 , 13:00-16:00
donderdag: 9:00-12:00 , 13:00-16:00
vrijdag: 9:00-12:00 , 13:00-16:00
zaterdag: Gesloten

Extra informatie over reserverenDe dienst aangepast vervoer van de Rolkar Rivierenland biedt particulier vervoer
aan voor alle personen die door hun beperking of handicap geen gebruik kunnen maken van het reguliere
vervoersaanbod. Gebruikers van een rolstoel kunnen dankzij de aangepaste wagens met plateaulift veilig vervoerd
worden van deur tot deur of tot bij een toegankelijk trein- of busstation.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Lier [3]
Je kan een rit maken binnen de volgende uren: zondag: 6:30-24:00
maandag: 6:30-24:00
dinsdag: 6:30-24:00
woensdag: 6:30-24:00
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donderdag: 6:30-24:00
vrijdag: 6:30-24:00
zaterdag: 6:30-24:00

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
Deze service kan je vragenAndere: Gebruikers van een rolstoel kunnen dankzij de aangepaste wagens met
plateaulift veilig vervoerd worden van deur tot deur of tot bij een toegankelijk trein- of busstation.

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten
Extra informatie over de dienstverleningEr wordt professionele hulp voorzien bij het in- en uitstappen en
begeleiding bij het verlaten van de woning tot in het gebouw van bestemming.

KostprijsExtra informatie over de kostprijsDe kostprijs bedraagt 2 euro instapgeld en 0,65 euro (0,90 euro voor een
niet-rolstoelgebruiker) per gereden kilometer. Er kan één begeleider gratis meerijden.
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