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Minibus vervoer minder mobielen in groep Leuven vzw mobiel
Ijzerenmolenstraat 10/2
3001
Leuven
Vlaams-Brabant
0032 16 20 53 83
dav.dispatching@vzwmobiel.be [1]
http://vzwmobiel.be/minibus/ [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit meer dan 2 dagen op voorhand reserveren
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: Online aanvragen [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

Extra informatie over reserverenIedereen die groepsvervoer organiseert voor individuele rolstoelgebruikers en/of
personen met verminderde mobiliteit kan de Minibus reserveren. Dit kan zowel voor een ‘losse groep mensen’ als
voor instellingen en organisaties die met mindermobielen werken. Onze Minibus rijdt voor zowel Leuvenaars als
niet-Leuvenaars. Onze Minibus rijdt enkel als er minimum drie betalende personen meerijden, waarvan twee (of
meer) personen rolstoelgebruikers zijn. De maximum capaciteit is 8 personen.Voor speciale ritten, neemt u best
telefonisch contact 0032 16 20 53 83 Minimum 1 week op voorhand moeten we in het bezit zijn van de namenlijst
van de te vervoeren personen.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Aarschot [4]
Begijnendijk [5]
Bekkevoort [6]
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Bertem [7]
Bierbeek [8]
Boortmeerbeek [9]
Boutersem [10]
Diest [11]
Geetbets [12]
Glabbeek [13]
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...)
Personen met een rollator
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
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: Groepsvervoer van minimaal 3 en maximaal 8 personen, waarvan minimaal 2 rolstoelgebruikers
Extra informatie over de ritOnze Minibus rijdt elke dag van de week, ook op zon-en feestdagen, zowel voor dag-en
avondactiviteiten. We doen enkel vervoer in België.

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

Pagina 2 van 4

Minibus vervoer minder mobielen in groep Leuven vzw mobiel
Published on MeerMobiel (https://meermobiel.be)

KostprijsLidmaatschapLidmaatschap is verplicht
Het lidmaatschap kost: 0,00 euro/jaar
Meer informatie over het lidmaatschap: Om veiligheidsredenen moet DAV te allen tijde weten welke personen
zich in de Minibus bevinden. Daarom vragen we aan iedereen om zich op voorhand te registreren als lid, ook de
begeleiders. Begeleiders zijn per definitie mobiele personen en kunnen dus geen rolstoelgebruiker of minderjarigen
zijn. Het is immers de bedoeling van een begeleider dat deze verantwoordelijkheid kan opnemen in geval van
nood. Per rit kunnen er maximum twee begeleiders gratis mee.
Kostprijs 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 kostprijsOnze Minibus rijdt enkel als er minimum drie betalende personen meerijden,
waarvan twee (of meer) personen rolstoelgebruikers zijn. De maximum capaciteit is 8 personen. Het tarief voor de
groepsritten is afhankelijk van de aard van de activiteit ( http://vzwmobiel.be/minibus/tarief/ ).
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