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De Voorzorg Antwerpen - Mobiel Plus
De Voorzorg Antwerpen - Mobiel Plus
Sint-Bernardsesteenweg 200
2020
Antwerpen (District Berchem)
Antwerpen
0032 3 285 44 44
zorgvrijwilligers@devoorzorg.be [1]
https://www.devoorzorg.be/antwerpen/zorg-comfort/hulp-aan-huis/Pages/Mindermobie... [2]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 48 u (2 dagen) op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: Tot 2 uur voor vertrek
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 0800 97 520
Via e-mail: zorgvrijwilligers@devoorzorg.be [1]
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: Gesloten
dinsdag: Gesloten
woensdag: Gesloten
donderdag: Gesloten
vrijdag: Gesloten
zaterdag: Gesloten
zondag: 6:00-22:00

Kan je ook reserveren op feestdagen?: Doe je aanvraag minstens 2 werkdagen op voorhand. Bel naar 0800 97
520 (gratis, 7d/7, 24u/24)
Extra informatie over reserverenEen reservatie betekent niet dat het vervoer geregeld is. Dit is afhankelijk van de
beschikbaarheid van de vrijwilligers.

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]
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Antwerpen (District Merksem) [11]
Antwerpen (District Wilrijk) [12]
Arendonk [13]
Baarle-Hertog [14]
Balen [15]
Beerse [16]
Berlaar [17]
Boechout [18]
Bonheiden [19]
Boom [20]
Bornem [21]
Borsbeek [22]
Brasschaat [23]
Brecht [24]
Dessel [25]
Duffel [26]
Edegem [27]
Essen [28]
Geel [29]
Grobbendonk [30]
Heist-op-den-Berg [31]
Hemiksem [32]
Herentals [33]
Herenthout [34]
Herselt [35]
Hoogstraten [36]
Hove [37]
Hulshout [38]
Kalmthout [39]
Kapellen [40]
Kasterlee [41]
Kontich [42]
Laakdal [43]
Lier [44]
Lille [45]
Lint [46]
Malle [47]
Mechelen [48]
Meerhout [49]
Merksplas [50]
Mol [51]
Mortsel [52]
Niel [53]
Nijlen [54]
Olen [55]
Oud-Turnhout [56]
Putte [57]
Puurs-Sint-Amands [58]
Puurs-Sint-Amands [Sint-Amands] [59]
Ranst [60]
Ravels [61]
Retie [62]
Rijkevorsel [63]
Rumst [64]
Schelle [65]
Schilde [66]
Schoten [67]
Sint-Katelijne-Waver [68]
Stabroek [69]
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Turnhout [70]
Vorselaar [71]
Vosselaar [72]
Westerlo [73]
Wijnegem [74]
Willebroek [75]
Wommelgem [76]
Wuustwezel [77]
Zandhoven [78]
Zoersel [79]
Zwijndrecht [80]
Je kan een rit maken binnen de volgende uren: maandag: 0:00-24:00
dinsdag: 0:00-24:00
woensdag: 0:00-24:00
donderdag: 0:00-24:00
vrijdag: 0:00-24:00
zaterdag: 0:00-24:00
zondag: 0:00-24:00
Kan je een rit maken op feestdagen?: 24/24
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 ziekenvervoerExtra informatie ziekenvervoer: De vrijwilliger verricht geen
verpleegkundige handelingen.
Deze service kan je vragenEr kan een extra persoon meerijden (familie of begeleider)
Andere: Het vervoer is steeds afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers.
Extra informatie over de ritBij 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
Extra informatie over de dienstverleningDe vrijwilliger kan eventueel mee begeleiden, graag dit op voorhand
doorgeven.

KostprijsKostprijs van de ritDe kostprijs per rit wordt berekend: Op vrije basis, bepaald door de
vervoersaanbieder
Kostprijs van de dienstverleningAndere kosten voor de dienstverlening: Onkosten tijdens wachten.
BetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
Extra informatie over de kostprijsWij rekenen 0,35 € per kilometer van de vrijwilliger thuis tot deze terug thuis is.
We zoeken altijd vrijwilligers in de buurt van de cliënt. Verder is er geen instapgeld of lidgeld. Wel worden een
aantal gemaakte onkosten terugbetaald zoals parkeeronkosten, een drankvergoeding van maximaal 2,50 € vanaf
30 minuten wachten en een maaltijdvergoeding van maximaal 5,50€ vanaf 3 uur wachten.
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