Nuttige adressen

Taxi stop
www.taxistop.be/1/mmc/

Overzicht & algemene informatie over de
minder mobiele centrale
Heidi Janssens

Minder Mobielen
Centrale
Het Welzijnshuis is er voor
iedereen, ook voor u!

WELZIJNSHUIS KORTENBERG
OPENINGSUREN
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9
tot 11.45 u. en maandagavond van 17 tot 19 u.
Tel: 0491 996 227
Fax: 02 755 23 21
V.U. Alexandra Thienpont - Dr. V. De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg

E-mail: thuisdiensten@kortenberg.be
Website: www.welzijnshuiskortenberg.be

Tel: 0491 996 227

Minder Mobielen Centrale

Gebruikers
Voorwaarden

Wat is de Minder Mobielen Centrale?
Minder Mobielen Centrales (MMC's)
werden opgericht om mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch de nodige transportmogelijkheden te bieden.
Meestal gaat het om gehandicapten, bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie
die familie willen bezoeken, naar de dokter
moeten of boodschappen willen doen. Het
transport wordt verzorgd door vrijwillige
automobilisten die op bepaalde dagen of
uren beschikbaar zijn. De ritten worden
gecoördineerd door een permanentiedienst die telefonisch bereikbaar is op het
nummer 0491 996 228.
Het gebruik van de MMC's is voorbehouden aan mensen met een maximaal inkomen van twee keer het leefloon. Bovendien
mag er voor het gevraagde traject geen
openbaar vervoer voorhanden zijn tenzij
dat voor de betrokkene niet toegankelijk is.
De gebruiker betaalt jaarlijks lidgeld waarin
meteen een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is inbegrepen. Daarnaast betaalt hij per gereden kilometer 0,30 euro
en 0,50 euro administratiekost per gereden
rit.

Chauffeurs
Voorwaarden



Verplaatsingsproblemen hebben omwille van ouderdom, ziekte of handicap.



Over een eigen wagen beschikken met
een geldige autoverzekering



Een inkomen hebben dat lager is dan
tweemaal het leefloon.



Telefonisch bereikbaar zijn



Voor het aangevraagde traject mag
geen openbaar vervoer bestaan, tenzij
de toestand van de aanvrager het gebruik ervan onmogelijk maakt.

Wat kost het:


Het lidgeld bedraagt 10 euro
(alleenstaande) of 15 euro (koppel)
voor een volledig jaar

Vergoeding


U krijgt een vergoeding van 0,30 euro
per gereden km

Verzekering
Er worden door de MMC drie verzekeringen
afgesloten voor de chauffeur:


verzekering burgerlijke aansprakelijkheid



0,34 euro per gereden kilometer



omniumverzekering



0,50 euro administratiekost per rit



verzekering lichamelijke schade

WELZIJNSHUIS KORTENB ERG

Thuisdiensten

Voor info of aansluiting kunt u steeds contact
opnemen met Heidi Janssens
via 0491 996 227 of langsgaan in het
Berkenhof.(Dienstencentrum Beekstraat, 25,
3070 Kortenberg)

Openingsuren:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9 tot 11.45 u.
Andere momenten na afspraak
Contactpersoon: Heidi Janssens
Telefoon: 0491 996 227
Fax: 02 755 23 21
E-mail: Thuisdiensten@kortenberg.be

