Aangepast vervoer

Woon- en Zorgbedrijf Wervik
Steenakker 30
8940 Wervik

Een aanvraag indienen

Minder Mobiele
Centrale
Neem telefonisch contact op met de medewerkers van het
Callcenter van Woon- en Zorgbedrijf Wervik via het algemeen
nummer 056 300 200.

Veilig tot op je
bestemming!

Bezorg daarbij de volgende gegevens:
−

Je adres en contactgegevens

−

Je rijksregisternummer.
Na de inschrijving is het daarbij onmiddellijk mogelijk om een
ritaanvraag in te dienen. Let wel: een ritaanvraag moet minstens
2 werkdagen op voorhand ingediend worden, bij voorkeur
tijdens de voormiddag.

Telefonisch bereikbaar:
Elke werkdag van 8.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en van
12.30 uur tot 16.30 uur
(gesloten op zondag en wettelijke feestdagen)
056 300 200

056 300 200

woonzorg@wzbwervik.be

woonzorg@wzbwervik.be

www.wzbwervik.be

www.wzbwervik.be

Aangepast vervoer
Veilig tot op je bestemming

Jaarlijks lidgeld
Het lidgeld voor het vrijwilligersvervoer bedraagt 12,00 euro voor een
alleenstaande of 18,00 euro voor een koppel per kalenderjaar.
Vanaf 1 juli van het lopende jaar wordt nog de helft van het lidgeld
aangerekend.
Voor vervoer met de woonzorgbus dient er geen lidgeld te worden betaald.
Dergelijk vervoer kan ook alleen maar aangevraagd worden indien de
aanvrager effectief rolstoelgebonden is.

Heb je behoefte aan vervoer voor een
familiebezoek, een consultatie bij de
dokter of gewoon om boodschappen
te doen? Schrijf je dan in bij de Minder
Mobielen Centrale van het Woon- en
Zorgbedrijf Wervik en maak gebruik
van deze sociale dienstverlening.
De Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt
individueel vervoer van deur tot deur als je met een
mobiliteitsprobleem zit. Dit kan dankzij de inzet van
vrijwillige chauffeurs die met de eigen wagen hun
hulp aanbieden.
Ben je daarbij een rolstoelgebruiker, vraag dan een
rit aan met de woonzorgbus die volledig aangepast
is aan rolstoelvervoer.
Voorwaarden?
Er gelden specifieke voorwaarden om gebruik te kunnen
maken van deze dienstverlening:
−
Door ouderdom of ziekte kun je geen gebruik
meer maken van het openbaar vervoer
−
Je beschikt over een beperkt inkomen
−
Je bevindt je in een sociale noodsituatie
−
Je bent inwoner van Wervik, Geluwe of Kruiseke.

Tarief?
−

−
−

0,37 euro per gereden kilometer (met de auto)
of 0,50 euro met de woonzorgbus
4,00 euro voor korte (stads)ritten tot en met 6 km
Er is tevens een administratieve kost van 1,00 euro
per rit.

De totale kost van de rit wordt aan de chauffeur betaald en je ontvangt
hiervan een betaalbewijs met vermelding van alle details van je rit. Het
aanrekenen van de kilometers start en eindigt telkens bij het thuisadres
van de chauffeur.

Rit niet of te laat geannuleerd?
Voor ritten die niet of niet tijdig worden geannuleerd, dien je 10,00 euro
administratiekosten te betalen, vermeerderd met de vergoeding per
kilometer van de verplaatsing van je vrijwillige chauffeur naar jou thuis.

Vrijwilliger worden?
Je beschikt over een eigen wagen en je hebt veel
vrije tijd? Voel je je geroepen om deel uit te maken van een enthousiast team
en zelf chauffeur-vrijwilliger te worden?
Neem dan zeker contact met ons op.

