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Ziekenvervoer

Fastcare
Fastcare

Duffel
2570
Duffel
Antwerpen
0499 93 33 33
info@fastcare.be [1]
http://www.fastcare.be [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnJe hoeft niet te reserveren, maar er is dan geen garantie van dienstverlening
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0499933333
Via e-mail: info@fastcare.be [1]

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Aartselaar [3]
Antwerpen (District Antwerpen) [4]
Antwerpen (District Berchem) [5]
Antwerpen (District Berendrecht/Zandvliet/Lillo) [6]
Antwerpen (District Borgerhout) [7]
Antwerpen (District Deurne) [8]
Antwerpen (District Ekeren) [9]
Antwerpen (District Hoboken) [10]
Antwerpen (District Merksem) [11]
Antwerpen (District Wilrijk) [12]
Berlaar [13]
Boechout [14]
Bonheiden [15]
Boom [16]
Boortmeerbeek [17]
Borsbeek [18]
Brussel (Anderlecht) [19]
Brussel (Elsene) [20]
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Brussel (Etterbeek) [21]
Brussel (Evere) [22]
Brussel (Ganshoren) [23]
Brussel (Jette) [24]
Brussel (Koekelberg) [25]
Brussel (Oudergem) [26]
Brussel (Schaarbeek) [27]
Brussel (Sint-Agatha-Berchem) [28]
Brussel (Sint-Gillis) [29]
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) [30]
Brussel (Sint-Joost-ten-Node) [31]
Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) [32]
Brussel (Sint-Pieters-Woluwe) [33]
Brussel (Stad) [34]
Brussel (Ukkel) [35]
Brussel (Vorst) [36]
Brussel (Watermaal-Bosvoorde) [37]
Duffel [38]
Edegem [39]
Grimbergen [40]
Haacht [41]
Heist-op-den-Berg [42]
Hove [43]
Kampenhout [44]
Lier [45]
Lint [46]
Mechelen [47]
Meise [48]
Mortsel [49]
Neder-over-Heembeek [50]
Nijlen [51]
Putte [52]
Ranst [53]
Rumst [54]
Sint-Katelijne-Waver [55]
Vilvoorde [56]
Wezembeek-Oppem [57]
Zemst [58]
Kan je een rit maken op feestdagen?: ja
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)
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
Deze service kan je vragenDe vervoerder kan een wagen zonder stoffen bekleding garanderen (allergie
huisstofmijt)
De vervoerder kan een wagen garanderen waar geen dieren in vervoerd worden (allergie huisdieren)
Er kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Extra informatie over de ritWij doen vervoer over gans België/Europa, de geselecteerde gemeente zijn klassiek
onze forfait gemeente.
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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

KostprijsKostprijs van de ritDe kostprijs per rit wordt berekend: Op vrije basis, bepaald door de
vervoersaanbieder
Tussenkomst mogelijk bv. via ziekenfonds of andere
Kostprijs van de dienstverleningDe wachttijdvergoeding bedraagt: 50.00 euro/uur
Andere kosten voor de dienstverlening: Zuurstof en nachtvergoeding
BetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
Extra informatie over de kostprijsWij werken met de tarieven van Solmobielplus mutualiteits vervoerscentrale .
https://www.solidariteit.be/diensten/vervoersdienst/

Source URL: https://www.meermobiel.be/aanbieder/fastcare
Links
[1] mailto:info@fastcare.be
[2] http://www.fastcare.be
[3] https://www.meermobiel.be/gemeente/2630-aartselaar-aartselaar
[4] https://www.meermobiel.be/gemeente/2000-antwerpen-antwerpen
[5] https://www.meermobiel.be/gemeente/2600-antwerpen-antwerpen
[6] https://www.meermobiel.be/gemeente/2040-antwerpen-antwerpen
[7] https://www.meermobiel.be/gemeente/2140-antwerpen-antwerpen
[8] https://www.meermobiel.be/gemeente/2100-antwerpen-antwerpen
[9] https://www.meermobiel.be/gemeente/2180-antwerpen-antwerpen
[10] https://www.meermobiel.be/gemeente/2660-antwerpen-antwerpen
[11] https://www.meermobiel.be/gemeente/2170-antwerpen-antwerpen
[12] https://www.meermobiel.be/gemeente/2610-antwerpen-antwerpen
[13] https://www.meermobiel.be/gemeente/2590-berlaar-berlaar
[14] https://www.meermobiel.be/gemeente/2530-boechout-boechout
[15] https://www.meermobiel.be/gemeente/2820-bonheiden-rijmenam
[16] https://www.meermobiel.be/gemeente/2850-boom-boom
[17] https://www.meermobiel.be/gemeente/3190-boortmeerbeek-boortmeerbeek
[18] https://www.meermobiel.be/gemeente/2150-borsbeek-antw-borsbeek-antw
[19] https://www.meermobiel.be/gemeente/1070-anderlecht-anderlecht
[20] https://www.meermobiel.be/gemeente/1050-elsene-elsene
[21] https://www.meermobiel.be/gemeente/1040-etterbeek-etterbeek
[22] https://www.meermobiel.be/gemeente/1140-evere-evere
[23] https://www.meermobiel.be/gemeente/1083-ganshoren-ganshoren
[24] https://www.meermobiel.be/gemeente/1090-jette-jette
[25] https://www.meermobiel.be/gemeente/1081-koekelberg-koekelberg
[26] https://www.meermobiel.be/gemeente/1160-oudergem-oudergem
[27] https://www.meermobiel.be/gemeente/1030-schaarbeek-schaarbeek
[28] https://www.meermobiel.be/gemeente/1082-sint-agatha-berchem-sint-agatha-berchem
[29] https://www.meermobiel.be/gemeente/1060-sint-gillis-sint-gillis
[30] https://www.meermobiel.be/gemeente/1080-sint-jans-molenbeek-sint-jans-molenbeek
[31] https://www.meermobiel.be/gemeente/1210-sint-joost-ten-node-sint-joost-ten-node
[32] https://www.meermobiel.be/gemeente/1200-sint-lambrechts-woluwe-sint-lambrechts-woluwe
[33] https://www.meermobiel.be/gemeente/1150-sint-pieters-woluwe-sint-pieters-woluwe
[34] https://www.meermobiel.be/gemeente/1000-brussel-brussel
[35] https://www.meermobiel.be/gemeente/1180-ukkel-ukkel
[36] https://www.meermobiel.be/gemeente/1190-vorst-vorst
[37] https://www.meermobiel.be/gemeente/1170-watermaal-bosvoorde-watermaal-bosvoorde
Pagina 3 van 4

Fastcare
Published on MeerMobiel (https://www.meermobiel.be)
[38] https://www.meermobiel.be/gemeente/2570-duffel-duffel
[39] https://www.meermobiel.be/gemeente/2650-edegem-edegem
[40] https://www.meermobiel.be/gemeente/1850-grimbergen-grimbergen
[41] https://www.meermobiel.be/gemeente/3150-haacht-haacht
[42] https://www.meermobiel.be/gemeente/2220-heist-op-den-berg-hallaar
[43] https://www.meermobiel.be/gemeente/2540-hove-hove
[44] https://www.meermobiel.be/gemeente/1910-kampenhout-berg-vlbr
[45] https://www.meermobiel.be/gemeente/2500-lier-koningshooikt
[46] https://www.meermobiel.be/gemeente/2547-lint-lint
[47] https://www.meermobiel.be/gemeente/2800-mechelen-mechelen
[48] https://www.meermobiel.be/gemeente/1860-meise-meise
[49] https://www.meermobiel.be/gemeente/2640-mortsel-mortsel
[50] https://www.meermobiel.be/gemeente/1120-brussel-neder-over-heembeek-bru
[51] https://www.meermobiel.be/gemeente/2560-nijlen-bevel
[52] https://www.meermobiel.be/gemeente/2580-putte-beerzel
[53] https://www.meermobiel.be/gemeente/2520-ranst-broechem
[54] https://www.meermobiel.be/gemeente/2840-rumst-reet
[55] https://www.meermobiel.be/gemeente/2860-sint-katelijne-waver-sint-katelijne-waver
[56] https://www.meermobiel.be/gemeente/1800-vilvoorde-peutie
[57] https://www.meermobiel.be/gemeente/1970-wezembeek-oppem-wezembeek-oppem
[58] https://www.meermobiel.be/gemeente/1980-zemst-eppegem

Pagina 4 van 4

