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Vrijwilligersvervoer en Minder Mobielen Centrale (MMC)

Minder Mobielen Centrale Wichelen
Minder Mobielen Centrale Wichelen
De Castrodreef 1
9100
Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen
03 760 93 88
thuiszorg.waasendender@cm.be [1]
http://www.cm.be [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)De vervoeraanbieder is lid van Taxistop

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 48 u (2 dagen) op voorhand reserveren
Een reservatie (rit) annuleren kan: Ten laatste net voor de lift.
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 03 760 93 88
Via e-mail: thuiszorg.waasendender@cm.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen volgende uren reserveren: zondag: Gesloten
maandag: 8:00-12:00 , 13:00-16:30
dinsdag: 8:00-12:00 , 13:00-16:30
woensdag: 8:00-12:00 , 13:00-16:30
donderdag: 8:00-12:00 , 13:00-16:30
vrijdag: 8:00-12:00
zaterdag: Gesloten

Kan je ook reserveren op feestdagen?: neen

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Berlare [3]
Beveren [4]
Buggenhout [5]
Lebbeke [6]
Sint-Niklaas [7]
Stekene [8]
Temse [9]
Waasmunster [10]
Wichelen [11]
Zele [12]
Kan je een rit maken op feestdagen?: ja
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De aanbieder kan volgende personen vervoerenPersonen met een mobiliteitsbeperking (door ziekte, moeite met
stappen, cognitieve beperking...)
Personen met een rollator
De aanbieder verzorgt diensten ziekenvervoerDe aanbieder verzorgt ritten voor medisch vervoer van het type nietdringend zittend ziekenvervoer
Deze service kan je vragenDe vervoerder kan een wagen zonder stoffen bekleding garanderen (allergie
huisstofmijt)
Assistentiehonden mogen mee in de wagen
Er kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Meerdere personen met een verplaatsingshulpmiddel kunnen samen worden vervoerd
Extra informatie over de ritHangt af van de wagen van de chauffeur hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.

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

KostprijsLidmaatschapHet lidmaatschap kost: 10,00 euro/jaar
Meer informatie over het lidmaatschap: 10 euro voor CM-leden en WZC-bewoners.
Kostprijs van de ritDe kostprijs per rit wordt berekend: Op vrije basis, bepaald door de vervoersaanbieder
Kostprijs van de dienstverleningAndere kosten voor de dienstverlening: Parkeerticket
BetalingsmogelijkhedenJe kan contant betalen
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