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REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE 1

ARTIKEL 1 - WIE KAN VERVOERD WORDEN
Volgende personen kunnen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale:
- bejaarden (65+),
- personen met een handicap,
- personen die wegens omstandigheden vervoersmoeilijkheden hebben (medische redenen).
In alle gevallen is het inkomen maximum gelijk aan 2 x het bedrag van het leefloon in de vergelijkbare
categorie en is er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voorhanden of niet toegankelijk.
De persoon dient woonachtig te zijn op het grondgebied van de stad Halen.

ARTIKEL 2 - REDENEN VAN BEZOEK
De personen vernoemd in artikel 1 kunnen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale omwille van
volgende redenen:
- doktersbezoek,
- paramedische redenen (vb. kiné),
- familiebezoek,
- boodschappen.
Ritten voor de behandeling van chemo, bestraling, nierdialyse, … worden enkel gereden indien de
mutualiteit geen vervoer kan garanderen.

ARTIKEL 3 - VERGOEDING CHAUFFEUR
De vergoeding voor de chauffeur bedraagt € 0,33 per gereden km. De chauffeur en de klant spreken
onderling af of de chauffeur dient te wachten op de klant of niet.

ARTIKEL 4 - OPROEPTIJDEN EN PLAATS
- Oproepplaats: OCMW, tijdens de kantooruren.
- Oproeptijd: alle ritten dienen min. 2 werkdagen op voorhand te worden aangevraagd.
- Er worden geen ritten uitgevoerd tijdens het weekend.

ARTIKEL 5 - VERZEKERING CHAUFFEURS EN KLANTEN
Mits aansluiting bij Taxistop wordt de verzekering volledig geregeld door Taxistop.

ARTIKEL 6 - KOSTPRIJS VOOR DE KLANT
- Met lidkaart:
o € 10 per jaar of € 5 van juli t.e.m. december voor een alleenstaande
o € 15 per jaar of € 7,5 van juli t.e.m. december voor een koppel
- € 0,33 per gereden km, met een minimumbedrag van € 2,5 per rit; onkosten voor de chauffeur.
- De eventuele parkeerkosten.
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