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https://www.devoorzorg.be/limburg/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordele... [1]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 078 15 95 95
Via een webformulier: Aanvraag vervoer [2]
Extra informatie over reserverenDeze dienst is 24 uur op 24 uur bereikbaar, 7 dagen op 7.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Hasselt [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
Personen die zich liggend moeten verplaatsen
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
Extra informatie ziekenvervoer: Opname in het ziekenhuis zonder dat daarbij de dienst 100 is gebeld
(dagopname of langere opname) Ontslag uit het ziekenhuis Overbrenging van het ene ziekenhuis naar een ander
wanneer deze kosten niet inbegrepen zijn in de ligdagprijs van het ziekenhuis Behandeling op spoeddienst van een
algemeen ziekenhuis zonder dat daarbij de dienst 100 is gebeld. Vervoer via ambulance (niet-dringend liggend
vervoer) Vervoer per rolstoel in aangepast voertuig waarbij patiënt in rolstoel blijft zitten tijdens vervoer.
Deze service kan je vragenEr kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Extra informatie over de ritBij MUTAS kan je een beroep doen op (078 15 95 95) ?-Vervoer via ambulance (nietdringend liggend vervoer) -Vervoer per rolstoel in aangepast voertuig waarbij patiënt in rolstoel blijft zitten tijdens
vervoer.

ServiceExtra informatie over de dienstverleningNiet-dringend vervoer van of naar een ziekenhuis bij een
ziekenhuisopname? Dan kan je een beroep doen op de dispatchingcentrale MUTAS (078 15 95 95) om dit vervoer
voor jou te regelen.
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KostprijsBetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
Extra informatie over de kostprijsVoor terugbetaling en vergoedingen contacteer De Voorzorg.
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