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Vrijwilligersvervoer en Minder Mobielen Centrale (MMC)

Minder Mobielen Centrale Klein-Brabant (Bornem en Puurs-SintAmands)
Minder Mobielen Centrale Klein-Brabant (Bornem en Puurs-Sint-Amands)
Palingstraat 48
2870
Puurs-Sint-Amands
Antwerpen
03 203 27 75
03 203 27 00
mmc@puursam.be [1]
https://www.puurs-sint-amands.be/minder-mobielen-centrale-klein-brabant [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)De vervoeraanbieder is lid van Mpact (vroeger Taxistop).

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit meer dan 2 dagen op voorhand reserveren
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 03 203 27 75
Via e-mail: mmc@puursam.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 10:00-12:00
dinsdag: Gesloten
woensdag: 10:00-12:00
donderdag: 10:00-12:00
vrijdag: 10:00-12:00
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten

Extra informatie over reserverenWens je lid te worden van de Minder Mobielen Centrale? Contacteer ons voor een
afspraak op het nummer 03 203 27 00. Een huisbezoek wordt gepland en we bekijken samen met jou of ja aan de
voorwaarden voldoet. Voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je lid worden. ?Ben je lid van de Minder Mobielen
Centrale? Vraag je rit minstens 3 werkdagen vooraf aan Rit aanvragen kan op maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag, telkens van 10.00u tot 12.00u Rit aanvragen op het nummer 03 203 27 75 of per mail mmc@puursam.be
Je geeft je volledige bestemmingsadres door .

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Bornem [3]
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Puurs-Sint-Amands [4]
Puurs-Sint-Amands [Sint-Amands] [5]
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)
Deze service kan je vragenEr kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Extra informatie over de ritJe kan zelfstandig in- en uitstappen (of je neemt een begeleider mee).

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten
De chauffeur kan voor de rit of tussentijds wachten, mits een wachttijdvergoeding
Extra informatie over de dienstverleningBij aanvraag rit doorgeven: adres van bestemming reden van rit uur van
aankomst en vertrek aantal te vervoeren personen of er rollator of opplooibare rolstoel mee moet

KostprijsLidmaatschapLidmaatschap is verplicht
Het lidmaatschap kost: 12,00 euro/jaar
Meer informatie over het lidmaatschap: Jaarlijks lidgeld van 12 euro per persoon of 18 euro per koppel.
Kostprijs van de ritDe kostprijs per rit wordt berekend: Op basis van (de principes van het) compensatiedecreet
(gradaties in km-vergoeding en max. bedragen)
Tussenkomst mogelijk bv. via ziekenfonds of andere
Extra informatie over de kostprijslidgeld:? 12 euro per jaar (18 euro per gezin) kilometervergoeding: 0,41 euro/km
parkeerticket indien nodig wachtvergoeding: 2 euro per begonnen half uur, vanaf het tweede half uur.
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