OCMW Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel

W-mobiel

REGLEMENT GEBRUIKER (1/11/2015)

De W-mobiel is een hulpdienst van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van HechtelEksel die inwoners van de gemeente met een (al dan niet elektrische) rolstoel en
verplaatsingsproblemen aan vervoer helpt, dankzij de inzet van vrijwillige chauffeurs.

Artikel 1
Elke gebruiker dient lid te worden van de Minder Mobiele Centrale. Een lidmaatschap wordt pas
aanvaard als de overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend is en als het lidmaatschap betaald
werd. Het lidmaatschap bedraagt 7,50 EUR per kalenderjaar.
Artikel 2
De aanvraag voor elke rit moet gebeuren via het OCMW.
OCMW Hechtel-Eksel
Contactpersoon: verantwoordelijke van seniorendienst
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
Tel. 011/89.12.12
De aanvraag voor een rit gebeurt minstens drie werkdagen op voorhand zodat het OCMW een
vrijwillige chauffeur kan zoeken.
Bij elke aanvraag wordt de nodige informatie gegeven door de gebruiker :
naam, dag, tijdstip, traject, wachttijd, type rolstoel, doel van de rit e.d.
Artikel 3
Aanvragen voor vervoer kunnen telefonisch gedaan worden elke werkdag van 9.00 u tot 12.00 u en
van 13.00 u tot 17.00u.
Artikel 4
De W-mobiel voorziet ritten tot 35 km (enkele rit) vanaf het OCMW Don Boscostraat 8 te HechtelEksel.
Voor andere bestemmingen wordt doorverwezen naar de mogelijkheden van het openbaar vervoer via
de mobiliteitscentrale aangepast vervoer 0800 17 666 of mav@limburg.be.
Tijdens het weekend en/of indien beschikbaar kan het voertuig met een eigen chauffeur gebruikt
worden conform de voorwaarden van het reglement “terbeschikkingstelling W-mobiel”.
Artikel 5
Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs. Heb je ondersteuning of begeleiding nodig dan
zorg je hier zelf voor. Onze vrijwilliger is en blijft chauffeur.
Met ingang van 1 november 2015 wordt de kostprijs voor een rit als volgt berekend:
totaal aantal gereden kilometers x 0,34 EURO
De kilometers beginnen te tellen vanaf de vertrekplaats van het voertuig.
De vergoeding wordt jaarlijks aangepast en ze is gelijk aan de vergoeding welke het OCMW personeel
krijgt in toepassing van het KB van 18/01/1965 houdend het algemeen reglement inzake reiskosten.
Artikel 6
De gebruiker verbindt er zich toe het rittenboekje af te tekenen bij de vrijwillige chauffeur. De gebruiker
moet de factuur van het OCMW betalen binnen de 14 dagen na ontvangst. Indien de factuur niet tijdig
wordt betaald, kan een volgende rit geweigerd worden.
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Artikel 7
Het gebruik van de bevestigingsgordels voor de rolstoel en de heup/schoudergordels voor de
rolstoelgebruiker zijn verplicht. Uiteraard moet iedere inzittende zijn gordel aan doen en is
roken in de W-mobiel niet toegelaten.
Artikel 8:
De gebruiker die in het bezit is van een parkeerkaart voor mindervaliden, moet deze tijdens de rit bij
zich hebben.
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