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Aangepast vervoer

DAV Ieper
DAV Ieper
Ter Waarde 1
8900
Ieper
West-Vlaanderen
0032 57 45 17 80
zorgnetwerk@ieper.be [1]
https://www.ieper.be/dienst-aangepast-vervoer-voor-minder-mobiele-personen [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: 1 dag op voorhand
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 57 45 17 80
Via e-mail: zorgnetwerk@ieper.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 9:00-12:30 ,
13:30-16:30
dinsdag: 9:00-12:30 , 13:30-18:00
woensdag: 9:00-12:30 , 13:30-16:30
donderdag: 9:00-12:30 , 13:30-16:30
vrijdag: 9:00-12:30 , 13:30-16:30
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten

Kan je ook reserveren op feestdagen?: neen

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Heuvelland [3]
Ieper [4]
Langemark-Poelkapelle [5]
Mesen [6]
Poperinge [7]
Vleteren [8]
Zonnebeke [9]
Je kan een rit maken binnen de volgende uren: maandag: 7:00-22:00
dinsdag: 7:00-22:00
woensdag: 7:00-22:00
donderdag: 7:00-22:00
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vrijdag: 7:00-22:00
zaterdag: 8:00-20:00
zondag: 8:00-20:00
Kan je een rit maken op feestdagen?: ja
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 in een scootmobiel
Deze service kan je vragenAssistentiehonden mogen mee in de wagen
Er kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Meerdere personen met een verplaatsingshulpmiddel kunnen samen worden vervoerd
Andere: Hangt af van het beschikbare voertuig.
Extra informatie over de ritMaximale vervoersafstand hangt af van de capaciteit op moment van vervoersvraag,
geen vaste maximale vervoersafstand.

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

KostprijsKostprijs van de ritDe kostprijs per rit wordt berekend: Op basis van (de principes van het)
compensatiedecreet (gradaties in km-vergoeding en max. bedragen)
BetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
Extra informatie over de kostprijsNiet-rolwagengebruikers: Indien de afstand minder is dan 6 kilometer, dan betaal
je € 1,00 per kilometer (Er word steeds minstens 1 km aangerekend). Indien de afstand meer is dan 6 kilometer,
dan betaal je € 0,66 per kilometer. Vanaf 26 kilometer betaal je 0,90 per kilometer. Rolwagengebruikers: Indien de
afstand minder is dan 6 kilometer, dan betaal je € 0,60 per kilometer (Er word steeds minstens 1 km aangerekend).
Indien de afstand meer is dan 6 kilometer, dan betaal je € 0,50 per kilometer
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