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Jaak Aertslaan 2
2320
Hoogstraten
Antwerpen
0032 3 340 16 30
vervoer.ocmw@hoogstraten.be [1]
https://www.hoogstraten.be/leven-en-welzijn/zorg/thuiszorg/aangepast-vervoer [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit meer dan 2 dagen op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: Bij annulering minder dan drie dagen voor aanvang van de rit kan een
administratiekost ‘laattijdige annulering’ aangerekend worden. Bij annulering van een rit op het moment dat de
chauffeur al vertrokken is, worden de kilometers aangerekend die de chauffeur afgelegd heeft.
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 3 340 16 30
Via e-mail: vervoer.ocmw@hoogstraten.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 9:00-12:00 ,
13:00-16:30
dinsdag: 9:00-12:00 , 13:00-16:30
woensdag: 9:00-12:00 , 13:00-16:30
donderdag: 9:00-12:00 , 13:00-16:30
vrijdag: 9:00-12:00 , 13:00-15:30
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten

Kan je ook reserveren op feestdagen?: Nee
Extra informatie over reserverenDe Dienst Aangepast Vervoer (DAV) heeft een vervoersaanbod voor personen die
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minder mobiel zijn. We helpen u zowel voor ritten naar het dienstencentrum als voor andere verplaatsingen,
bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Het aanbod is geldig onder bepaalde voorwaarden. Vrijwillige chauffeurs
gebruiken voor uw vervoer een personenauto (minder mobielen centrale) of een aangepast busje met rolstoellift
(handicar).

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Hoogstraten [3]
De maximale vervoersafstand is: 120km
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 vragenEr kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Meerdere personen met een verplaatsingshulpmiddel kunnen samen worden vervoerd
Andere: OCMW beschikt over een minibus met lift met volgende vervoersmogelijkheden: - 4 rolstoelen + 1
inzittende / begeleider - 3 rolstoelen + 2 inzittenden / begeleiders - 2 rolstoelen + 4 inzittenden / begeleiders - 1
rolstoel + 5 inzittenden / begeleiders De chauffeurs van de Handicar zijn vrijwilligers.
Extra informatie over de ritHeeft u begeleiding nodig op de plaats van bestemming? Dan proberen we die te
voorzien. Wilt u begeleiding zonder auto, bijvoorbeeld voor een wandeling aan de arm of met een hulpmiddel
(rollator, rolstoel, ...)? Daarvoor kan u ook bij DAV terecht.

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten
De chauffeur kan voor de rit of tussentijds wachten
De maximale wachttijd is: 1u
Extra informatie over de dienstverleningBij reservatie doorgeven of de chauffeur moet wachten of op een later uur
je terug komen ophalen.

KostprijsLidmaatschapLidmaatschap is verplicht
Meer informatie over het lidmaatschap: Om gebruik te kunnen maken van de Dienst Aangepast Vervoer moet
de gebruiker DAV-lid worden en voldoen aan de opgelegde voorwaarden (contacteert het onthaal van Stede
Akkers). Lidmaatschap is gratis voor bewoners Hoogstraten.
Kostprijs van de dienstverleningAndere kosten voor de dienstverlening: 0,35€ per gereden KM met een
minimum van 10€ per maandfactuur
BetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
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