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Aangepast vervoer

Handicar Kalmthout
Handicar Kalmthout
Heuvel 39
2920
Kalmthout
Antwerpen
0032 3 620 15 85
vervoer@kalmthout.be [1]
http://www.sociaalinfopuntkalmthout.be/Vervoer-voor-minder-mobielen-Handicar.htm... [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 24 u op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: Je kan een rit annuleren zolang de chauffeur niet voor die rit vertrokken is.
Gelieve zo vlug mogelijk uw rit annuleren.
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 3 620 15 85
Via e-mail: vervoer@ocmwkalmthout.be [3]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 9:00-12:00 ,
13:30-15:00
dinsdag: 9:00-12:00 , 13:30-15:00
woensdag: 9:00-12:00 , 13:30-15:00
donderdag: 9:00-12:00 , 13:30-15:00
vrijdag: 9:00-12:00 , 13:30-15:00
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten

Kan je ook reserveren op feestdagen?: Nee
Extra informatie over reserverenHandicar Kalmthout heeft een aangepast voertuig voor vervoer van
rolstoelgebruikers of mensen die zich tijdelijk of blijvend niet zelfstandig kunnen verplaatsen met eigen- of
openbaar vervoer.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Brasschaat [4]
Brecht [5]
Essen [6]
Kalmthout [7]
Kapellen [8]
Stabroek [9]
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Wuustwezel [10]
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
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

KostprijsKostprijs 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 kostprijsDe eigen bijdrage van de rolstoelgebruiker voor zijn verplaatsing bedraagt € 0,70
per km met een forfaitaire instapkost van € 2 per rit. Voor één assistent of begeleider is het vervoer gratis. De
betaling gebeurt via maandelijkse facturen.
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