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Vlaams-Brabant
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dav.dispatching@vzwmobiel.be [1]
http://www.vzwmobiel.be [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 48 u (2 dagen) op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: minimaal één werkdag (ten laatste om 16u) voor rit
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 16 20 53 83
Via fax: 0032 16 65 28 47
Via e-mail: dav.dispatching@vzwmobiel.be [1]
Via een webformulier: Formulier ritaanvraag [3]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: 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
zondag: Gesloten

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Aarschot [4]
Begijnendijk [5]
Bekkevoort [6]
Bertem [7]
Bierbeek [8]
Boortmeerbeek [9]
Boutersem [10]
Diest [11]
Geetbets [12]
Glabbeek [13]
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Haacht [14]
Herent [15]
Hoegaarden [16]
Holsbeek [17]
Huldenberg [18]
Keerbergen [19]
Kortenaken [20]
Kortenberg [21]
Landen [22]
Leuven [23]
Linter [24]
Lubbeek [25]
Oud-Heverlee [26]
Overijse [27]
Rotselaar [28]
Scherpenheuvel-Zichem [29]
Tervuren [30]
Tielt-Winge [31]
Tienen [32]
Tremelo [33]
Zoutleeuw [34]
Je kan een rit maken binnen de volgende uren: maandag: 6:30-22:30
dinsdag: 6:30-22:30
woensdag: 6:30-22:30
donderdag: 6:30-22:30
vrijdag: 6:30-22:30
zaterdag: 6:30-22:30
zondag: 6:30-22:30
Kan je een rit maken op feestdagen?: ja, indien vrijwilligers beschikbaar
De aanbieder kan volgende personen vervoerenPersonen met een mobiliteitsbeperking (door ziekte, moeite met
stappen, cognitieve beperking...)
Rolstoelgebruikers in een manuele rolstoel
Rolstoelgebruikers in een elektrische rolstoel
Personen in een scootmobiel
De aanbieder verzorgt diensten ziekenvervoerDe aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type nietdringend zittend ziekenvervoer
Extra informatie ziekenvervoer: De vrijwilliger verricht geen verpleegkundige handelingen.
Deze service kan je vragenAssistentiehonden mogen mee in de wagen
Er kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten
De chauffeur kan niet wachten

KostprijsLidmaatschapLidmaatschap is verplicht
Het lidmaatschap kost: 0,00 euro/jaar
BetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
Extra informatie over de kostprijsVanaf 1 t/m 50km >>> € 0,50/km Vanaf 51km >>> €1,50/km + €2 instapgeld
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