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Handicar Aangepast vervoer Mol
Handicar Aangepast vervoer Mol
Jakob Smitslaan 28
2400
Mol
Antwerpen
0032 14 33 16 00
vervoer@ocmwmol.be [1]
https://www.gemeentemol.be/product/148/aangepaste-wagen-rolstoelgebonden-vervoer [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 48 u (2 dagen) op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: Je annuleert tijdig als je rit niet kan doorgaan. Annulatie moet gebeuren
voordat de chauffeur vertrokken is. Als dit niet gebeurt, wordt de rit aangerekend.
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 14 33 15 68
Via e-mail: vervoer@ocmwmol.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen volgende uren reserveren: zondag: Gesloten
maandag: 9:00-12:00 , 13:30-16:00
dinsdag: 9:00-12:00 , 13:30-16:00
woensdag: 9:00-12:00 , 13:30-16:00
donderdag: 9:00-12:00 , 13:30-16:00
vrijdag: 9:00-12:00 , 13:30-16:00
zaterdag: Gesloten

Extra informatie over reserverenJe bent rolstoelgebonden en kan wegens ouderdom of handicap geen gebruik
maken van eigen of openbaar vervoer. ? Je verblijft in Mol. ? Instellingen en verenigingen kunnen gebruik maken
van het vervoer. Dit onder bepaalde voorwaarden.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Mol [3]
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
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De aanbieder verzorgt diensten ziekenvervoerExtra informatie ziekenvervoer: Er wordt geen dringend vervoer
gedaan. De vrijwilliger verricht geen verpleegkundige handelingen.
Deze service kan je vragenEr kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Andere: Je verwittigt de centrale vooraf als je een huisdier wil meenemen. De chauffeurs zijn geen begeleiders. Zij
zorgen voor het vervoer en niet voor begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van dagdagelijkse taken. Je
kan gratis een begeleider meenemen. Neem je een begeleider mee? Dan geef je dit door aan de centrale. Bij
verplaatsingen bv dokter en ziekenhuisbezoek is een begeleider noodzakelijk! Bij andere bezoeken is het
aangewezen dat er iemand ter plaatse is om de gebruiker op te vangen.

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten
Extra informatie over de dienstverleningDe wachtvergoeding bedraagt € 2,00/u. Vanaf het tweede wachtuur. Dit
betaal je rechtstreeks aan je chauffeur. De chauffeur beslist of hij al dan niet wacht.

KostprijsLidmaatschapMeer informatie over het lidmaatschap: Je betaalt geen lidgeld. Wel registeren we je
gegevens als lid om de juiste info aan de vrijwilligers door te geven.
BetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
Extra informatie over de kostprijsMol hanteert de prijzen van de Rolmobiel, maar geeft hierop een korting van 50%.
Wat betaal je als inwoner van Mol: instapgeld 0,50 euro tarief per km tot en met 25 km 0,33 euro tarief per km
vanaf 26 km tot en met 50 km 0,45 euro tarief per km vanaf 51 km 0,83 euro De kilometers tellen pas als je in de
wagen zit, niet van de standplaats tot bij je vertrekpunt. De kilometers tellen ook niet als de wagen ondertussen
terug naar de standplaats rijdt.
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