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MINDER MOBIELEN CENTRALE

REGLEMENT GEBRUIKER (01/01/2017)

De Minder Mobielen Centrale is een initiatief van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn te Hechtel-Eksel. De Minder Mobielen Centrale is een hulpdienst
die in de gemeente mensen met verplaatsingsproblemen aan vervoer helpt, dankzij de inzet
van vrijwillige chauffeurs.
Artikel 1
Elke gebruiker dient lid te worden van de Minder Mobielen Centrale. Een lidmaatschap
wordt pas aanvaard als de overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend is en als het
lidmaatschap betaald werd. Het lidmaatschap bedraagt 10 Euro per kalenderjaar. Vanaf 1
oktober van het lopende jaar bedraagt het lidmaatschap 5 Euro.

Artikel 2
Het lidmaatschap
toegebracht aan
verplaatsing.
Deze verzekering
ontoereikendheid

houdt een verzekering in voor burgerlijke aansprakelijkheid voor schade
de chauffeur, aan zijn voertuig of aan eventuele derden tijdens de
heeft slechts uitwerking na tussenkomst en uitputting of bij ontstentenis,
van de aansprakelijkheidspolissen waarvan de gebruiker kan genieten.

Artikel 3
De aanvraag voor elke rit moet uitsluitend gebeuren via het OCMW.
OCMW Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
Tel. 011/89 12 12
mmc@hechtel-eksel.be
De aanvraag voor een rit gebeurt liefst drie werkdagen op voorhand.
Bij elke aanvraag wordt de nodige informatie gegeven door de gebruiker :
naam, dag, tijdstip, traject, wachttijd, rolstoelgebruik, e.d.
De chauffeur zal in de mate van het mogelijke ter beschikking gesteld worden door
bemiddeling van het OCMW.
Artikel 4
Aanvragen voor vervoer kunnen telefonisch gedaan worden:
elke werkdag van 8.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 17.00 u. (op maandag tot 18.00 u.)
Niet op woensdagvoormiddag en niet op vrijdag na 15.00u.
Artikel 5
De Minder Mobielen Centrale zal bij de aanvraag om vervoer nagaan of er voor het
gevraagde traject geen openbaar vervoer is, tenzij de minder mobiele het niet kan gebruiken.
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Artikel 6
Met ingang van 1 september 2013 wordt de vergoeding jaarlijks aangepast en is ze gelijk
aan de vergoeding welke het OCMW personeel krijgt in toepassing van het KB van
18/01/1965 houdend het algemeen reglement inzake reiskosten. Hiervan neemt het OCMW
0,13 Euro ten laste. De gebruiker betaalt het verschil tussen de totale vergoeding en het
aandeel van het OCMW.
Met ingang van 1 september 2018 wordt de kostprijs voor een rit als volgt berekend:
totaal aantal gereden kilometers x 0,22 EURO
De kilometers beginnen te tellen van bij de chauffeur thuis.
(Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd).

Artikel 7
De gebruiker verbindt er zich toe het bedrag te betalen na ondertekening van het
afrekenboekje. Uitzonderingen hierop worden in samenspraak met het OCMW vastgelegd.
Artikel 8
Er wordt bij voorkeur niet gerookt in de auto van de vrijwilliger. Het is enkel toegestaan na
diens uitdrukkelijke toestemming.
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