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Aangepast vervoer

DAV Kortrijk Heilig Hart vzw
DAV Kortrijk Heilig Hart vzw
Budastraat 30
8500
Kortrijk
West-Vlaanderen
0032 56 32 10 64
vervoer@h-hart.be [1]
http://www.h-hart.be/varia/index.asp?id=9 [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)De vervoeraanbieder is lid van Taxistop

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 48 u (2 dagen) op voorhand reserveren
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 56 32 10 64
Via e-mail: vervoer@h-hart.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 8:30-12:00 ,
13:00-17:00
dinsdag: 8:30-12:00 , 13:00-17:00
woensdag: 8:30-12:00 , 13:00-17:00
donderdag: 8:30-12:00 , 13:00-17:00
vrijdag: 8:30-12:00 , 13:00-17:00
zaterdag: 8:30-12:00 , 13:00-17:00
zondag: 8:30-12:00 , 13:00-17:00

Extra informatie over reserverenDe Dienst Aangepast Vervoer verzorgt het vervoer van rolwagengebruikers en
minder mobiele personen met aangepaste liftbusjes en liftwagens.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Anzegem [3]
Avelgem [4]
Deerlijk [5]
Harelbeke [6]
Kortrijk [7]
Kuurne [8]
Lendelede [9]
Spiere-Helkijn [10]
Waregem [11]
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Zwevegem [12]
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
De aanbieder verzorgt diensten ziekenvervoerDe aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type nietdringend zittend ziekenvervoer
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

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten
De chauffeur kan voor de rit of tussentijds wachten, mits een wachttijdvergoeding
De maximale wachttijd is: 25u
Extra informatie over de dienstverleningZowel bij het individueel vervoer als bij het vervoer van groepen wordt een
wachtvergoeding aangerekend van 25 EUR/uur.

KostprijsExtra informatie over de kostprijsPer rit wordt er 2 EUR instapgeld aangerekend (ongeacht het aantal
kilometers van de rit) Daarnaast betaald u een vergoeding per kilometer dat u in de wagen zit (= de volle of
beladen kilometers) Deze kilometerprijs verschilt naargelang het aantal gereden kilometers en of u een
rolwagengebruiker bent.
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