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CM Waas en Dender Medisch Vervoer
CM Waas en Dender Medisch Vervoer
De Castrodreef 1
9100
Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen
0032 3 760 93 88
zorgendvrijwilligerswerk.waasendender@cm.be [1]
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/vervoer/cm-mobiel/medisch-verv... [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit meer dan 2 dagen op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: liefst 24u op voorhand, ten laatste vóór het vertrek van de chauffeur
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 3 760 93 88
Via e-mail: zorgendvrijwilligerswerk.waasendender@cm.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 8:30-12:30 ,
13:30-16:30
dinsdag: 8:30-12:30 , 13:30-16:30
woensdag: 8:30-12:30 , 13:30-16:30
donderdag: 8:30-12:30 , 13:30-16:30
vrijdag: 8:30-12:30
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten

Kan je ook reserveren op feestdagen?: Nee
Extra informatie over reserverenNiet-dringend zittend vervoer van minder mobiele personen naar een medische
behandeling (consult in het ziekenhuis, afspraak bij de dokter of de kinesist, ...). Wat kan worden aangeboden, is
afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Berlare [3]
Beveren [4]
Buggenhout [5]
Dendermonde [6]
Hamme [7]
Kruibeke [8]
Laarne [9]
Pagina 1 van 3

CM Waas en Dender Medisch Vervoer
Published on MeerMobiel (https://www.meermobiel.be)
Lebbeke [10]
Lokeren [11]
Sint-Gillis-Waas [12]
Sint-Niklaas [13]
Stekene [14]
Temse [15]
Waasmunster [16]
Wetteren [17]
Wichelen [18]
Zele [19]
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)
De aanbieder verzorgt diensten ziekenvervoerDe aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type nietdringend zittend ziekenvervoer
Extra informatie ziekenvervoer: De vrijwilliger verricht geen verpleegkundige handelingen. Vervoer van personen
die zuurstoftherapie krijgen of een infuus hebben, is niet mogelijk.
Deze service kan je vragenEr kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Extra informatie over de ritMits minimale hulp zelfstandig in en uit de auto geraken. Bij rolstoelvervoer: je kunt
zelfstandig in en uit de wagen, de rolstoel is plooibaar en past in de wagen van de vrijwilliger.

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten
De chauffeur kan voor de rit of tussentijds wachten
De maximale wachttijd is: 1u
Extra informatie over de dienstverleningMits minimale hulp zelfstandig in en uit de auto geraken. De vrijwilliger
verricht geen verpleegkundige handelingen.

KostprijsLidmaatschapLidmaatschap is verplicht
Meer informatie over het lidmaatschap: Lid zijn van CM. Niet-dringend zittend vervoer van minder mobiele
personen naar een medische behandeling (consult in het ziekenhuis, afspraak bij de dokter of de kinesist, ...). Een
afspraak hebben voor een medische behandeling. Zelf niet kunnen rijden. Geen gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer omwille van een fysieke en/of psychische beperking.
BetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
Extra informatie over de kostprijsHet vervoer wordt verricht door vrijwilligers van de dienst CM-Mobiel tegen een
voordelige prijs: administratiekost van 1,50 euro per rit; kilometervergoeding van 0,3653 euro per gereden
kilometer (vanaf het huis van de chauffeur).
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