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Aangepast vervoer

DAV Zonneheem Eeklo
DAV Zonneheem Eeklo
Schietspoelstraat 9
9900
Eeklo
Oost-Vlaanderen
0032 9 377 02 46
zonneheem@eeklo.be [1]
https://www.eeklo.be/vervoeropmaat [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)De vervoeraanbieder is lid van Mpact (vroeger Taxistop).

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 48 u (2 dagen) op voorhand reserveren
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 9 377 02 46
Via e-mail: zonneheem@eeklo.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 8:30-18:00
dinsdag: 8:30-18:00
woensdag: 8:30-18:00
donderdag: 8:30-18:00
vrijdag: 8:30-18:00
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Aalter [3]
Aalter [Knesselare] [4]
Assenede [5]
Eeklo [6]
Kaprijke [7]
Lievegem [Waarschoot] [8]
Lievegem [Zomergem] [9]
Maldegem [10]
Sint-Laureins [11]
De aanbieder kan volgende personen vervoerenPersonen met een mobiliteitsbeperking (door ziekte, moeite met
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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
De aanbieder verzorgt diensten ziekenvervoerDe aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type nietdringend zittend ziekenvervoer
Deze service kan je vragenAssistentiehonden mogen mee in de wagen
Er kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenJe kan begeleiding krijgen bij het ophalen of afzetten

KostprijsLidmaatschapLidmaatschap is verplicht
Het lidmaatschap kost: 5,00 euro/jaar
Meer informatie over het lidmaatschap: Een jaarlijkse bijdrage van € 5 wordt betaald voor de administratie- en
verzekeringskosten.
BetalingsmogelijkhedenJe kan contant betalen
Je kan betalen via factuur of overschrijving
Extra informatie over de kostprijsMinimum € 3 per rit: € 0,30 per gereden kilometer vanaf het thuisadres van de
vrijwillige chauffeur. Deze onkostenvergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de vrijwilliger.
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