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Aangepast vervoer

DAV Menen
DAV Menen
Noorderlaan 1/A000
8930
Menen
West-Vlaanderen
0032 56 52 72 62
thuiszorg@menen.be [1]
http://www.ocmwmenen.be/pages/ouderenzorg/dienstaangepastvervoer.html [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)De vervoeraanbieder is lid van Taxistop

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit meer dan 2 dagen op voorhand reserveren
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 56 52 72 62
Via e-mail: thuiszorg@menen.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 8:00-12:30 ,
13:00-17:00
dinsdag: 8:00-12:30 , 13:00-17:00
woensdag: 8:00-12:30 , 13:00-17:00
donderdag: 8:00-12:30 , 13:00-18:30
vrijdag: 8:00-12:30 , 13:00-16:00
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten

Extra informatie over reserverenU wil graag op bezoek gaan naar een familielid, kennis of vriend. U wil activiteiten
bijwonen. U wil ergens in Vlaanderen een stad of museum bezoeken. Niemand heeft tijd om u ergens heen te
brengen. Bovendien is het haast onmogelijk om uit uw rolstoel te komen of het in en uit stappen uit een gewone
personenwagen of een voertuig van het openbaar vervoer ligt moeilijk. De DIENST AANGEPAST VERVOER richt
zich tot alle Menenaars die door een beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
en/of niet beschikken over een eigen aangepaste wagen. Zowel personen die in een instelling verblijven als
mensen die nog thuis wonen kunnen op onze dienst beroep doen. Voor personen die wel nog in en uit een gewone
personenwagen kunnen werken wij samen met vzw Teledienst, Stationsstraat 88, 8930 Menen, tel: 0032 56 51 28
88.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Menen [3]

Pagina 1 van 2

DAV Menen
Published on MeerMobiel (https://meermobiel.be)
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)
De aanbieder verzorgt diensten ziekenvervoerDe aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type nietdringend zittend ziekenvervoer
Deze service kan je vragenEr kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Meerdere personen met een verplaatsingshulpmiddel kunnen samen worden vervoerd
Extra informatie over de ritZowel binnen als buiten Menen. Het OCMW beschikt over enkele liftbussen. Dit zijn
ruime wagens die speciaal zijn uitgerust om de rolstoelgebruikers met het grootste comfort te vervoeren. Voor
langere trajecten werken wij soms met openbare vervoerdiensten of andere diensten voor aangepast vervoer.

ServiceExtra informatie over de dienstverleningVervoer mogelijk op alle weekdagen, zaterdag, zon- en
feestdagen.
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