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Vrijwilligersvervoer en Minder Mobielen Centrale (MMC)

Minder Mobielen Centrale Nieuwpoort
Minder Mobielen Centrale Nieuwpoort
Astridlaan 103
8620
Nieuwpoort
West-Vlaanderen
0032 475 42 67 19
stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be [1]
https://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/ocmw/diensten/minder_mob… [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)De vervoeraanbieder is lid van Mpact (vroeger Taxistop).

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit meer dan 2 dagen op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: 1 dag op voorhand
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0032 475 42 67 19
Via sms: 0032 475 42 67 19
Via e-mail: stephanie.vandenbussche@nieuwpoort.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 8:30-11:30
dinsdag: 8:30-11:30
woensdag: 8:30-11:30
donderdag: 8:30-11:30
vrijdag: 8:30-11:30
zaterdag: Gesloten
zondag: Gesloten

Kan je ook reserveren op feestdagen?: neen
Extra informatie over reserverenReservatie mogelijk enkel in de voormiddag.

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Nieuwpoort [3]
De maximale vervoersafstand is: 300km
Je kan een rit maken binnen de volgende uren: maandag: 8:00-19:00
dinsdag: 8:00-19:00
woensdag: 8:00-19:00
donderdag: 8:00-19:00
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vrijdag: 8:00-19:00
zaterdag: 9:00-17:30
zondag: 9:00-17:00
Kan je een rit maken op feestdagen?: Ja maar het aantal chauffeurs is beperkt op feestdagen en in het
weekend.
De aanbieder kan volgende personen vervoerenPersonen met een mobiliteitsbeperking (door ziekte, moeite met
stappen, cognitieve beperking...)
Personen met een rollator
Deze service kan je vragenDe vervoerder kan een wagen garanderen waar geen dieren in vervoerd worden
(allergie huisdieren)
Assistentiehonden mogen mee in de wagen
Er kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Meerdere personen met een verplaatsingshulpmiddel kunnen samen worden vervoerd

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 dienstverleningBij reservatie doorgeven of de chauffeur moet wachten of op een later uur
je terug komen ophalen.

KostprijsLidmaatschapLidmaatschap is verplicht
Het lidmaatschap kost: 10,00 euro/jaar
Meer informatie over het lidmaatschap: Een koppel betaald 15 €/jaar. Vanaf 1/07 betaalt een alleenstaande 5 €,
een koppel 7,5 €.
Kostprijs van de ritDe kostprijs per rit wordt berekend: Op basis van (de principes van het) compensatiedecreet
(gradaties in km-vergoeding en max. bedragen)
Is er een maximumbedrag per rit, zo ja: 0,30 euro
BetalingsmogelijkhedenJe kan contant betalen
Extra informatie over de kostprijs0,50 € administratiekosten voor het OCMW per rit (wordt aan de chauffeur
betaald) Traject wordt berekend vanaf de woning van de chauffeur naar de bestemming en de terugreis tot aan het
huis van de chauffeur. Parkeerkosten betaal je als gebruiker zelf.
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