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Mindermobielenvervoer Thuiszorgcentrum F.S.M.B.
Mussenstraat 17-19
1000
Brussel (Stad)
Brussels Hoofdstedelijk gewest
0032 78 15 60 30
thuiszorgcentrum@fsmb.be [1]
http://www.fsmb.be [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit meer dan 2 dagen op voorhand reserveren
Extra informatie over reserverenRitten moeten minstens 5 werkdagen op voorhand aangevraagd worden bij onze
thuiszorgcentrale op 0032 78 15 60 30. Heb je een lift nodig? Een vrijwillige chauffeur brengt je! Ben je minder
goed ter been? Heb je moeilijkheden om zelf te rijden of het openbaar vervoer te nemen? Dan kun je een beroep
doen op onze vrijwillige chauffeurs. Zij geven je met hun eigen wagen een lift naar onder meer het ziekenhuis, de
dokter, vrienden of familie, de supermarkt en de kapper.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Aarschot [3]
Affligem [4]
Asse [5]
Beersel [6]
Begijnendijk [7]
Bekkevoort [8]
Bertem [9]
Bever [10]
Bierbeek [11]
Boortmeerbeek [12]
Boutersem [13]
Diest [14]
Dilbeek [15]
Drogenbos [16]
Galmaarden [17]
Geetbets [18]
Glabbeek [19]
Gooik [20]
Grimbergen [21]
Haacht [22]
Halle [23]
Herent [24]
Herne [25]
Hoegaarden [26]
Hoeilaart [27]
Holsbeek [28]
Huldenberg [29]
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Kampenhout [30]
Kapelle-op-den-Bos [31]
Keerbergen [32]
Kortenaken [33]
Kortenberg [34]
Kraainem [35]
Landen [36]
Lennik [37]
Leuven [38]
Liedekerke [39]
Linkebeek [40]
Linter [41]
Londerzeel [42]
Lubbeek [43]
Machelen [44]
Meise [45]
Merchtem [46]
Neder-over-Heembeek [47]
Opwijk [48]
Oud-Heverlee [49]
Overijse [50]
Pepingen [51]
Roosdaal [52]
Rotselaar [53]
Scherpenheuvel-Zichem [54]
Sint-Genesius-Rode [55]
Sint-Pieters-Leeuw [56]
Steenokkerzeel [57]
Ternat [58]
Tervuren [59]
Tielt-Winge [60]
Tienen [61]
Tremelo [62]
Vilvoorde [63]
Wemmel [64]
Wezembeek-Oppem [65]
Zaventem [66]
Zemst [67]
Zoutleeuw [68]
De aanbieder kan volgende personen vervoerenPersonen met een mobiliteitsbeperking (door ziekte, moeite met
stappen, cognitieve beperking...)
Personen met een rollator
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
Extra informatie over de ritOnze chauffeurs helpen je ook bij het in- en uitstappen en begeleiden je, indien nodig,
op je bestemming.

ServiceExtra informatie over de dienstverleningHulp/ondersteuning van en naar de afspraak

KostprijsLidmaatschapLidmaatschap is verplicht
Het lidmaatschap kost: 15,00 euro/jaar
Kostprijs van de ritDe kostprijs per rit wordt berekend: Op vrije basis, bepaald door de vervoersaanbieder
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Tussenkomst mogelijk bv. via ziekenfonds of andere
Kostprijs van de dienstverleningDe wachttijdvergoeding bedraagt: 2.50 euro/uur
Andere kosten voor de dienstverlening: Kosten van een eventueel parkingticket zijn voor de cliënt
BetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
Extra informatie over de kostprijs0,37€ per kilometer gereden door de vrijwilliger. Alle inlichtingen en informatie zijn
te verkrijgen bij het ziekenfonds.
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