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AmbuTax Zuid-Oost Limburg
AmbuTax Zuid-Oost Limburg

Wijngaardstraat 8 bus 11
3740
Bilzen
Limburg
0487 62 82 82
zuid-oost.limburg@ambutax.be [1]
http://www.ambutax.be [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 4 u op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: Ritten dienen tijdens de kantooruren geannuleerd te worden, hetzij
telefonisch, hetzij via mail. Volgende annulatievergoedingen zijn van toepassing: annulatie minder dan 6 uur voor
vertrek = 100% van de rit wordt in rekening gebracht, annulatie tussen 6 uur en 12 uur voor vertrek = 75% van de
rit wordt in rekening gebracht, annulatie tussen 12 uur en 24 uur voor vertrek = 50% van de rit wordt in rekening
gebracht, annulatie meer dan 24 uur voor vertrek = kostenloos
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0487 62 82 82
Via e-mail: zuid-oost.limburg@ambutax.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 8:00-18:00
dinsdag: 8:00-18:00
woensdag: 8:00-18:00
donderdag: 8:00-18:00
vrijdag: 8:00-18:00
zaterdag: 8:00-12:00
zondag: Gesloten
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Kan je ook reserveren op feestdagen?: op een feestdag kan gereserveerd worden volgens de normale uren

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: As [3]
Bilzen [4]
Diepenbeek [5]
Genk [6]
Hoeselt [7]
Kortessem [8]
Lanaken [9]
Maasmechelen [10]
Riemst [11]
Tongeren [12]
Zutendaal [13]
Kan je een rit maken op feestdagen?: ritten zijn alle dagen mogelijk, door de dag, 's nachts, weekdagen,
weekends en feestdagen
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 die zich liggend moeten verplaatsen
Personen in een scootmobiel
De aanbieder verzorgt diensten ziekenvervoerDe aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type nietdringend zittend ziekenvervoer
De aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type niet-dringend liggend ziekenvervoer
Deze service kan je vragenDe vervoerder kan een wagen garanderen waar geen dieren in vervoerd worden
(allergie huisdieren)
Assistentiehonden mogen mee in de wagen
Er kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Meerdere personen met een verplaatsingshulpmiddel kunnen samen worden vervoerd

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten
De chauffeur kan voor de rit of tussentijds wachten

KostprijsKostprijs van de ritDe kostprijs per rit wordt berekend: Op vrije basis, bepaald door de
vervoersaanbieder
Tussenkomst mogelijk bv. via ziekenfonds of andere
BetalingsmogelijkhedenJe kan contant betalen
Je kan betalen via factuur of overschrijving
Je kan verschillende betalingsmogelijkheden combineren
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