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Vervoer voor minder
mobielen

Minder Mobielen Centrale Leuven (MMC)

Dienst Aangepast Vervoer Leuven (DAV)

De Minder Mobielen Centrales werken via Taxistop
en helpen mensen met verplaatsingsproblemen.
Meestal gaat het om personen met een handicap,
bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie
die familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of boodschappen willen doen.

De Dienst Aangepast Vervoer vervoert voornamelijk rolstoelgebruikers.

Je vindt de dienst in meer dan tweehonderd
Vlaamse gemeentes. Vrijwillige chauffeurs verzorgen het vervoer met hun eigen wagen.
Voorwaarden
Je kunt een beroep doen op de dienst als:

je inkomen lager is dan tweemaal het leefloon;

openbaar vervoer gebruiken heel m oeilijk is of er geen openbaar vervoer in de
buurt is.
Wat te doen?
Als gebruiker betaal je jaarlijks 10 euro lidgeld.
Daarnaast betaal je bij elke rit per kilometer en
eventueel administratiekosten. Kosten van parking
en dergelijke zijn ook ten laste van de gebruiker.

Onze organisatie beschikt over aangepaste voertuigen. De voertuigen zijn uitgerust met een rolstoellift waardoor rolstoelgebruikers niet uit hun
rolstoel hoeven te komen. Je betaalt enkel de kilometers die je in de bus zit en kan één begeleider
gratis meenemen.
Voorwaarden
Lid zijn van onze dienst en het reglement respecteren. Lid zijn is volledig kosteloos.

Minibus van de stad Leuven
groepsvervoer

Aanbod

aangepaste bus met rolstoellift

vervoer van deur tot deur

niet-dringend en niet-liggend vervoer
Chauffeur verleent geen assistentie tijdens de
activiteit.
Voor wie?
Rolstoelgebruikers of personen met beperkte mobiliteit gedomicilieerd in het arrondissement Leuven.
Reservatie

Wat te doen?
Inschrijvingsformulier invullen ter plaatse. Formulier ook telefonisch aan te vragen.

Ritaanvragen gebeuren telefonisch of online, minstens 7 werkdagen op voorhand. Lidmaatschap
vereist.

Contact

Contact

Tel : 016/20 53 83
Email : dav.dispatching@vzwmobiel.be
Web : www.vzwmobiel.be/dav

Tel : 016/20 53 83
Web : www.vzwmobiel.be/minibus

Om van de dienst gebruik te maken, neem je minimaal twee dagen op voorhand contact op
met een centrale in jouw gemeente.
Contact

Leuven

Ijzerenmolenstraat 10/2
3001 Leuven (Heverlee)
Tel : 016/29 01 21
Email : mmc.dispatching@vzwmobiel.be

Taxistop vzw

Theresianenstraat 7a/c
1000 Brussel
Tel : 070/22 22 92
Email : mmc@taxistop.be
Web: www.mindermobielencentrale.be
www.taxistop.be

**********
Overkoppelende Organisatie
VZW Mobiel
Ijzerenmolenstraat 10/2
3001 Leuven (Heverlee)
Tel : 016/20 53 83
Web : www.vzwmobiel.be

