HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS VAN DE MINDER MOBIELEN CENTRALE
WAT IS DE MINDER MOBIELEN CENTRALE
De minder mobielen centrale is een vervoersdienst van vrijwillige chauffeurs die bejaarden,
mindervaliden of mensen die in een sociale noodsituatie met verplaatsingsproblemen helpt.
Je kan beroep doen op de MMC indien je over een bescheiden inkomen beschikt (maximum 2x
leefloon). Een uitzondering op de inkomensvoorwaarde wordt gemaakt voor vervoer omwille van
medische redenen (ritten naar het ziekenhuis, huisarts, kinesist e.d.).
LIDGELD
Je betaalt € 10,00 lidgeld per jaar of € 5,00 indien je aansluit vanaf de tweede helft van het jaar.
Dit bedrag moet betaald worden op rekeningnummer:
IBAN: BE38 0910 1998 6372
BIC: GKCC BE BB
met de vermelding “(naam) (voornaam) lidgeld MMC 2020”.
AANVRAGEN VAN DE RIT
Als je vervoerd wil worden moet je minstens 2 dagen op voorhand de aanvraag doen. Wacht niet tot
het laatste moment want dan is er te weinig tijd om een vrijwilliger te zoeken.
Alle ritten moeten aangevraagd worden via de centrale.
Het aanvragen van een rit kan:
- Telefonisch op het nummer 089 560 560. Vraag naar de minder mobielen centrale. De MMC
is van maandag tot en met donderdag doorlopend te bereiken van 9.00 tot 12.00 en van 13.00
tot 16.30. Op vrijdag is dit van 9.00 tot 12.00. Buiten deze uren of bij afwezigheid kan je een
boodschap inspreken op een antwoordapparaat.
- Per e-mail: mmc@maaseik.be
De centrale zoekt een chauffeur die voor je kan rijden.
VERGOEDING VOOR DE CHAUFFEUR
Je betaalt € 0,3542 per kilometer. De kilometers worden geteld van bij de woning van de chauffeur
totdat hij/zij terug thuis is.
Parkeerkosten en de kosten van een consumptie genuttigd door de chauffeur terwijl hij op je wacht,
zijn voor jouw rekening.
De kilometers worden in het rittenboekje van de chauffeur geschreven. Je krijgt een duplicaat als
bewijs van betaling. Je rekent na elke rit onmiddellijk en contant af met de chauffeur.
Als een rit om de één of andere reden niet kan doorgaan moet je de centrale tijdig verwittigen. Indien
je de rit niet annuleert en de chauffeur voor niets is vertrokken, betaal je het aantal gereden
kilometers.
CONTACT
Voor vragen kan je contact opnemen met één van de verantwoordelijken van de MMC:
Gijsen Lea of Graux Peter tijdens de kantooruren.

089 560 560 dienst thuiszorg & ouderen, Sionstraat 21 3680 Maaseik
 thuiszorg@maaseik.be

