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Taxibus (MIVB)
Taxibus (MIVB)
Koningsstraat 76
1000
Brussel (Stad)
Brussels Hoofdstedelijk gewest
02 515 23 65
http://www.stib-mivb.be/taxibus.html?l=nl [1]
Specifieke eigenschappen (vervoerdienst)

Aanbieder
ReserverenReserveringstermijnReserveren is altijd nodig
Je moet een rit minstens 24 u op voorhand reserveren
Een reservering (rit) annuleren kan: ja
Hoe kan je reserveren?Via telefoon: 02 515 23 65
Wanneer kan je reserveren?Telefonisch kan je binnen de volgende uren reserveren: maandag: 7:00-19:00
dinsdag: 7:00-19:00
woensdag: 7:00-19:00
donderdag: 7:00-19:00
vrijdag: 7:00-19:00
zaterdag: 8:00-16:00
zondag: Gesloten

Kan je ook reserveren op feestdagen?: Neen

RitinformatieInformatie over het aanbod (ritmogelijkheden)De vervoeraanbieder is actief binnen volgende
gemeenten: Brussel (Anderlecht) [2]
Brussel (Elsene) [3]
Brussel (Etterbeek) [4]
Brussel (Evere) [5]
Brussel (Ganshoren) [6]
Brussel (Jette) [7]
Brussel (Koekelberg) [8]
Brussel (Oudergem) [9]
Brussel (Schaarbeek) [10]
Brussel (Sint-Agatha-Berchem) [11]
Brussel (Sint-Gillis) [12]
Brussel (Sint-Jans-Molenbeek) [13]
Brussel (Sint-Joost-ten-Node) [14]
Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) [15]
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Brussel (Sint-Pieters-Woluwe) [16]
Brussel (Stad) [17]
Brussel (Ukkel) [18]
Brussel (Vorst) [19]
Brussel (Watermaal-Bosvoorde) [20]
Je kan een rit maken binnen de volgende uren: maandag: 5:00-1:00
dinsdag: 5:00-1:00
woensdag: 5:00-1:00
donderdag: 5:00-1:00
vrijdag: 5:00-1:00
zaterdag: 5:00-1:00
zondag: Gesloten
Kan je een rit maken op feestdagen?: Neen
De aanbieder kan volgende personen vervoerenPersonen met een mobiliteitsbeperking (door ziekte, moeite met
stappen, cognitieve beperking...)
Personen met een rollator
Rolstoelgebruikers in een manuele rolstoel
Rolstoelgebruikers in een elektrische rolstoel

ServiceDiensten die de chauffeur kan leverenDe chauffeur kan niet wachten
Extra informatie over de dienstverleningDe dienst biedt geen bijstand bij de verplaatsing, medische bijstand en
toezicht op kinderen of op ongeschikte personen.

KostprijsBetalingsmogelijkhedenJe kan betalen via factuur of overschrijving
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