Hoe werkt de
HANDICAR?

Interesse?

_______________________________

________________________________

Een lidmaatschap is niet nodig.
Als enige voorwaarde wordt gesteld
dat u rolstoelgebruiker bent, of om één
andere reden niet plaats kan nemen in
een gewone personenwagen en/of geen
gebruik kan maken van het openbaar
vervoer.

Als vrijwilliger-chauffeur?
U hebt het hart op de juiste plaats en ziet het
wel zitten u, enkele uren per week, ten
dienste te stellen van mensen met een
vervoersprobleem.

Een rit aanvragen
Dit gebeurt telefonisch, telkens op
werkdagen 9.00h. tot 11.30h. op het
nummer: 03.3301161. Een ploeg
vrijwilligers zal u te woord staan.
Voor een rit op weekdagen ten minste
2 dagen vooraf. Voor een weekendrit ten
minste een week vooraf.
De dispatchers zoeken een vrijwilligerchauffeur die de rit kan uitvoeren.
Nadien wordt u telefonisch verwittigd.
De vermelding van naam, adres en
telefoonnummer is bij iedere oproep
noodzakelijk.
Hoe betalen?
De kilometervergoeding kan contant
betaald worden aan de chauffeur.
In het andere geval
wordt een factuur opgestuurd.

Wij zorgen voor een uitgeruste wagen, de
verzekering, afspraken in verband met uw
verplaatsingen,
een
gezellige
groep
vrijwilligers die regelmatig bij elkaar komt
voor het uitwisselen van ervaringen of
gewoon een babbel.
Bel of kom langs – de koffie staat klaar:
Dienstencentrum Het Sluisken

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
Tel: 03 330 11 20
hetsluisken@ocmwbrecht.be
Centrumleider: Bart Neefs
Dienstencentrum De Lindeboom
Kerklei 18A, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor
Tel: 03 667 14 00
delindeboom@ocmwbrecht.be
Centrumleider: Liesbeth Van Menxel

HANDICAR
aangepast
vervoer voor
HANDICAR
rolstoelgebruikers

Wat?

Gebruikers?

Chauffeurs?

________________________________

________________________________

_____________________________

De HANDICAR is een dienst voor
rolstoelgebruikers met een
vervoersprobleem.
De HANDICAR werkt met vrijwillige
chauffeurs die, met een daartoe uitgeruste
wagen, rolstoelgebruikers vervoeren.

Voorwaarden
*Gebruikers dienen
Rolstoelpatienten te zijn,
dan wel personen die in de
onmogelijk zijn om in een gewone
personenwagen plaats te nemen.

Voorwaarden
*Beschikken over een geldig
rijbewijs
*Telefonisch bereikbaar

De HANDICAR is niet direct bedoeld
als ziekenvervoer. Contacteer hiervoor
in eerste instantie uw ziekenfonds.

Kostprijs
*Een lidgeld is er niet.
*-De kostprijs per gereden kilometer
bedraagt 0,20 euro voor inwoners
van de gemeente Brecht.
-Voor niet-inwoners is de kostprijs
0,30euro, en voor instellingen of
groepen 0,60 euro per kilometer.
*Het totaal aantal kilometer wordt
gerekend vanaf de stelplaats van
de wagen en terug.
*Tijdens wachttijden mag verwacht
worden dat de vrijwilliger –
chauffeur een tas koffie of een
verfrissing wordt aangeboden. Bij
lange wachttijden (meer dan 3 uur)
is een snack op zijn plaats.
Denk dus aan onze vrijwilligers.
*De afrekening gebeurt contant
aan de chauffeur of op factuur.

Niet rolstoelgebruikers kunnen gebruik
Maken van MMC-Brecht
(zie desbetreffende folder)
Wel kan de HANDICAR het vervoer
verzorgen voor allerhande sociale
activiteiten zoals: een bezoek
brengen aan één van onze dienstencentra,
of om deel te nemen aan de activiteiten daar,
om naar een bijeenkomst te gaan, om op
zieken- familie- of vriendenbezoek
te gaan, of om te gaan winkelen of
sporten.
De rit moet uitgevoerd worden zoals
ze is afgesproken en vooraf werd
ingeschreven in het logboek. Dus er worden
geen omwegen gemaakt.
Als gebruiker mag u een begeleider
meenemen.

Verzekering
Elke gebruiker van de HANDICAR is
verzekerd voor burgerlijke
aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt
de schade die men kan toebrengen aan
derden.

Vergoeding
*Een kilometervergoeding van
0,30euro, berekenend vanaf het
vertrek thuis tot aan de
stelplaats van het HANDICAR en
terug.
*Een tas koffie of verfrissing
tijdens wachttijden.
*Een verzekering tijdens de rit
met de HANDICAR.
Praktische afspraken
*U bepaalt zelf welke dagen u kan
rijden voor de HANDICAR.
*In principe bent u geen begeleider
van de gebruikers.
Verzekering
*Een chauffeur is net als de
gebruiker ook verzekerd voor
burgerlijke aansprakelijkheid.
*Een vrijwilliger is door het
OCMW BRECHT verzekerd voor
lichamelijke schade.

