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Hendriks NV (Provincie Limburg)
Hendriks NV (Provincie Limburg)
Waterrijtstraat 24
3920
Lommel
Limburg
0032 11 64 99 72
info@hendriks.be [1]
https://www.hendriks.be/klantportalpaginas/ohendriks-lommel [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 24 u op voorhand reserveren
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 11 80 98 98
Via fax: 0032 11 64 99 72
Via e-mail: info@hendriks.be [1]
Via een webformulier: Rit aanvragen Site Lommel [3]
Extra informatie over reserverenU moet op medisch onderzoek? Of u wil gewoon even gaan shoppen? Ook als
privé-persoon kan u een beroep doen op Hendriks. Geef ons een seintje en een chauffeur pikt u op het
afgesproken uur op, brengt u veilig naar uw bestemming en haalt u er keurig weer op. Dringend vervoer kunnen wij
alleen aanbieden buiten de spitsuren en in de mate van het mogelijke. Hendriks is geen taxi of ambulancedienst.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Alken [4]
As [5]
Beringen [6]
Bilzen [7]
Bocholt [8]
Borgloon [9]
Bree [10]
Diepenbeek [11]
Dilsen-Stokkem [12]
Genk [13]
Gingelom [14]
Halen [15]
Ham [16]
Hamont-Achel [17]
Hasselt [18]
Hechtel-Eksel [19]
Heers [20]
Herk-de-Stad [21]
Herstappe [22]
Heusden-Zolder [23]
Hoeselt [24]
Houthalen-Helchteren [25]
Kinrooi [26]
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Kortessem [27]
Lanaken [28]
Leopoldsburg [29]
Lommel [30]
Lummen [31]
Maaseik [32]
Maasmechelen [33]
Nieuwerkerken [34]
Oudsbergen [Meeuwen-Gruitrode] [35]
Oudsbergen [Opglabbeek] [36]
Peer [37]
Pelt [Neerpelt] [38]
Pelt [Overpelt] [39]
Riemst [40]
Sint-Truiden [41]
Tessenderlo [42]
Tongeren [43]
Voeren [44]
Wellen [45]
Zonhoven [46]
Zutendaal [47]
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 die zich liggend moeten verplaatsen
Personen in een scootmobiel
De aanbieder verzorgt diensten ziekenvervoerDe aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type nietdringend zittend ziekenvervoer
De aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type niet-dringend liggend 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
Extra informatie over de ritDringend vervoer kunnen wij alleen aanbieden buiten de spitsuren en in de mate van het
mogelijke. Hendriks is geen taxi of ambulancedienst.

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenDe chauffeur kan voor de rit of tussentijds wachten

KostprijsExtra informatie over de kostprijsINDIVIDUELE KLANTEN Om de prijs per rit te bepalen wordt een vaste
procedure gevolgd. Het aantal km en de tijdsduur zijn hierbij de bepalende factoren. In de stedelijke agglomeraties
Antwerpen, Brussel en Gent gelden forfaitaire prijzen. INSTELLINGEN EN ORGANISATIES Afhankelijk van het
statuut van de instelling of organisatie, wordt een overeenkomst opgemaakt, met duidelijke afspraken over de
gehanteerde tarieven. Belangrijk om weten is dat uw ziekenfonds in heel wat gevallen een financiële tussenkomst
voorziet in uw vervoerskosten. Het loont vaak de moeite u even te informeren bij uw mutualiteit.
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