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Hoe werkt de MMC?
Lid worden?
Wie lid wil worden neemt contact op met de
dienstencentra of komt langs op de infobalie
tijdens de permanentie.

Een rit aanvragen?
Dit doet men telefonisch van maandag tot
vrijdag tussen 9.00u.. en 11.30u. op het
nummer: 03 330 11 61.
Een rit moet ten minste 2 dagen vooraf
aangevraagd worden.
Ritten aangevraagd binnen de twee dagen
voor uitvoering kunnen niet aanvaard of
gereden worden.
Aanvragen moeten steeds verlopen via de
dispatching. Rechtstreeks een afspraak
maken met een chauffeur is uit den boze en
risicovol.
Vermeld duidelijk lidnummer - naam – adres
– deelgemeente – telefoonnummer – datum
en uur van de gewenste rit.
Men wordt men telefonisch verwittigd of de rit
kan doorgaan of niet en wie de chauffeur is.

De uitvoering van een rit?
Op de afgesproken dag en uur zal de
chauffeur bij u voor de deur staan om de
aangevraagde rit uit te voeren. Voor het
annuleren van een rit (ziekte-hospitalisatie)
gelieve de dispatching zo snel mogelijk te
verwittigen.

Hoe betalen?
De vergoeding van €0,30/km en de
onkostenvergoeding,
voor
bijvoorbeeld
parkeren, moet contant betaald worden aan
de chauffeur.
Als ontvangstbewijs krijgt de gebruiker een
blad met daarop gegevens van de chauffeur
het aantal gereden kilometer en het te betalen
bedrag. Gelieve gepast te betalen.

Interesse als vrijwilliger?
Als 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
vervoerprobleem.
Wij zorgen voor een omniumverzekering voor
uw wagen, goede afspraken in verband met
de onkostenvergoeding, een gezellige groep
vrijwilligers die regelmatig bij elkaar komt voor
het uitwisselen van ervaringen of gewoon een
babbel.
Als dispatcher?
Wie enkele uren per week vrij heeft en vlot
kan omgaan met telefoon en het registreren
van aanvrager is als dispatcher welkom.

Dienstencentrum Het Sluisken
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
Tel: 03 330 11 20
hetsluisken@ocmwbrecht.be
Dagelijkse verantwoordelijke: Bart
Neefs
Dienstencentrum De Lindeboom
Kerklei 18A, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor
Tel: 03 667 14 00
delindeboom@ocmwbrecht.be
Dagelijkse verantwoordelijke:
Liesbeth Van Menxel
voor oproepen contacteer:
Dispatching MMC
tel. 03 330 11 61
van maandag tot vrijdag
van 9.00u. tot 11.30u.

Wat?
De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een
dienst die mensen met vervoersproblemen
helpt zoals bejaarden, personen die minder
mobiel zijn of die moeilijk of geen gebruik
kunnen maken van het openbaar vervoer.
De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs die,
met hun eigen wagen, mensen vervoeren.
De MMC is niet bedoeld als ziekenvervoer.
Contacteer hiervoor in eerste instantie uw
ziekenfonds.
Voor vervoer van rolwagengebruikers is er
de HANDICAR (zie desbetreffende folder)
De MMC kan het vervoer verzorgen voor
allerhande sociale activiteiten zoals: een
bezoek brengen of deelnemen aan een
activiteit in dienstencentrum “Het Sluisken”
of “De Lindeboom”. Om naar een
bijeenkomst te gaan, om op zieken- familieof vriendenbezoek te gaan, of om te gaan
winkelen of sporten…
Een rit moet uitgevoerd worden zoals ze is
afgesproken en vooraf ingeschreven werd in
het logboek, dus geen omwegen.

Gebruikers?
Voorwaarden
Gebruikers dienen een inkomen te hebben
dat lager ligt dan tweemaal het bedrag van
het leefloon. Dit wordt bij de inschrijving door
de centrumleider, vertrouwelijk, nagekeken.
Maximum bedragen op 01.02.2012
-Alleenstaande: 1571,22euro/mnd.
-Echtpaar: 2094,96euro/mnd.
-Samenwonenden: 1047,48euro/mnd.
Kostprijs
Het lidgeld bedraagt:
voor een alleenstaande 10 euro/jaar
voor een echtpaar 15 euro/jaar.
Vanaf 01 juli kost het lidmaatschap nog 5 of
7,5 euro.
De kostprijs per gereden kilometer is €0,30.
Het aantal kilometers wordt berekend vanaf
het thuisadres van de chauffeur en terug
naar huis.
Tijdens
wachttijden
mag
verwacht
worden dat aan de chauffeurs een tas
koffie of verfrissing wordt aangeboden.
Bij lange wachttijden (meer dan 3 uren) is
een snack op zijn plaats.
Denk dus aan onze vrijwilligers.

Chauffeurs?
Voorwaarden
Beschikken over een eigen wagen
Beschikken over een geldig rijbewijs
Telefonisch bereikbaar zijn

Vergoeding
De kilometervergoeding van €0,30,
berekend vanaf het vertrek thuis tot
uw aankomst thuis, mag men integraal
behouden.
De extra verzekering wordt ten laste van de
MMC-centrale Brecht genomen.

Praktische afspraken
U bepaalt zelf welke dagen u kan
rijden voor de MMC.
In principe bent u geen begeleider
van de gebruikers.

Betalen doet men contant aan de chauffeur.
Verzekering
Elk lid van de MMC is verzekerd voor
burgerlijke aansprakelijkheid.
Deze verzekering dekt de schade die men
kan toebrengen aan derden tijdens het in- en
uitstappen of tijdens het verloop van de rit.
Als gebruiker mag u een begeleider meenemen.
s/pdn/sluisken/diensten/mmc/folder20124

Verzekering
Er is een omniumverzekering
voorzien vanuit de organisatie
CPA-Taxistop vzw te Gent.
Een chauffeur is net als een lid ook
verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Elke vrijwilliger is door het OCMW BRECHT
verzekerd voor lichamelijke schade.

