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W-mobiel reglement ter beschikkingstelling – OCMW raad 19 okt. 2015 

 

 

W-Mobiel           REGLEMENT TER BESCHIKKING STELLING GEBRUIKER (1/11/2015) 

 

 
 Reglement rond ter beschikkingstelling van de W-Mobiel: 
 
De W-mobiel is een hulpdienst van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van 
Hechtel-Eksel die inwoners van de gemeente met een (al dan niet elektrische) rolstoel en 
verplaatsingsproblemen aan vervoer helpt. 
 
 
A. Voorwaarden:  
 
- De wagen mag in dit kader enkel gebruikt worden met als doel minder mobiele personen in 
een rolstoel te vervoeren.  
 
- De chauffeur moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Enkel diegene die een kopie 
van het rijbewijs en identiteitskaart inlevert bij het OCMW mag met de wagen rijden. 
  
- De chauffeur mag niet rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen.  
 
- Roken in de W-mobiel is verboden voor alle inzittenden. 
 
- De chauffeur/gebruiker is verantwoordelijke voor de schade aan de W-mobiel tijdens de 
periode dat de W-mobiel aan hem/haar ter beschikking gesteld is. 
 
- De chauffeur dient de wegcode te respecteren. Elke vorm van overtreding is voor eigen 
rekening.  

 
- Het gebruik van de bevestigingsgordels voor de rolstoel en de heup/schoudergordels voor 
de rolstoelgebruiker zijn verplicht. Uiteraard moet iedere inzittende zijn gordel gebruiken. 

 
 
 
B. Vergoeding: 
 
- De vergoeding voor het gebruik van de W-Mobiel bedraagt  € 10 huur per dag én een 
kilometervergoeding van € 0,34 per gereden kilometer.  

 
- De waarborg bedraagt € 125,00. Om de waarborg terug te ontvangen moet de W-mobiel 
netjes en in dezelfde staat als voordien terug worden ingeleverd.  
Bij schade of onvoldoende reiniging verklaart de gebruiker zich akkoord dat deze waarborg 
onherroepelijk toebehoort aan het OCMW en dit in verhouding tot de geleden schade. Indien 
de schade de waarborgsom overstijgt zal de effectieve schade gefactureerd worden. Na 
grondig nazicht door de verantwoordelijke, na inlevering van de autosleutel en na betaling 
van de factuur, zal de waarborg worden vrijgegeven.  
 
- De maand volgend op het gebruik van de W-mobiel ontvangt de gebruiker een factuur. Het 
aanvraagformulier is dus geen factuur maar een overzicht van de gemaakte onkosten.  
 
- Als de factuur niet betaald is op de vervaldag ervan, wordt het W-mobiel niet meer ter 
beschikking gesteld.  
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C. Procedure bij ongeval:  VERWITTIG STEEDS HET OCMW  (de nodige gegevens vindt 
u in de W-mobiel) 
 
 
 
Aanrijding met tegenpartij : 
 

- Vul samen met de tegenpartij het Europees aanrijdingformulier. Beide partijen moeten 

het formulier ondertekenen. 

 

- Neem in de mate van het mogelijke foto’s. 

 

- Bezorg het ingevulde aanrijdingsformulier en eventuele foto’s aan het OCMW. 

 

- Indien er gewonden zijn en/of is er een discussie, verwittig je de politie (nummer 101). 

Zij stellen een PV op of zullen je helpen bij het invullen van het aanrijdingformulier. 

 

- Bezorg het aanrijdingformulier en de nummer van het opgestelde PV aan  het 

OCMW. 

 

Aanrijding zonder tegenpartij : 
 

- Vul het aanrijdingformulier volledig in. 

 

- Voeg een onafhankelijke getuigenverklaring toe aan het aanrijdingformulier indien 

mogelijk. 

 

- Indien er geen getuige is, moet je een melding te doen bij de politie binnen de acht 

dagen na het ongeval. Voeg de melding toe aan het aanrijdingformulier. 

 

- Bezorg het ingevulde aanrijdingformulier samen met de getuigenverklaring of de 

melding van de politie aan het OCMW.  

 

 
 
 

 

Johan Crijns  Tony Baselet 
secretaris  voorzitter 
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Aanvraagformulier voor het terbeschikking stellen van de W-mobiel 

 

 

Ondergetekende: ………………………….  

Wonende te: ……………………………………………………………………….. 

Tel:  …………………………………  

 ** Kopie rijbewijs en identiteitskaart toevoegen. 

 

Doet hiermee een aanvraag voor het gebruik van de W-mobiel, nummerplaat: 1LKH 499 

Datum van…………… ..…tot……………………..  

 

De vergoeding voor het gebruik van de W-mobiel bedraagt  € 10 huur per dag én een 

kilometervergoeding van € 0,34 per gereden kilometer.  

 

De waarborg bedraagt € 125,00.  Enkel met het bewijs van storting van de waarborg op rekening 

BE18 0910 0099 3065 ontvangt de gebruiker de sleutel van de W-mobiel. 

 

De W-mobiel dient proper ingeleverd te worden op onderstaand adres:  

Naam …………………………..………………………………………….. 

Straat ………………………………………………  …………………………. 

Datum ……………………om ………………uur 

 

De bestuurder gaat akkoord met het reglement in bijlage.  

(Eigenhandig schrijven voor gelezen en akkoord) 

 

……………………………………………………………        

Naam…………………………………………………..            

           

Handtekening ………………………………………..   

  

 

Bij inlevering W-mobiel 

 

Door OCMW Hechtel-Eksel:  

De W-mobiel werd in goede staat bevonden en ingeleverd op ……… / ………. / ………... en de borg 

van 125 € zal teruggestort worden aan de gebruiker na betaling van de factuur.  

Naam ..…………………………………… 

 

Handtekening …………………………..                    

 

VERGOEDING 

Kilometerstand bij vertrek: ……..… ……Kilometerstand bij aankomst:……………..………… 

 

Kilometervergoeding:  …………… km X 0,34 =    € ………………………… 

 

Huur W-mobiel:   …  …….. dag(en) X  10 euro = € ………….……………. 

 

Totaal:                        € …………..…………… 
 

Handtekening gebruiker voor akkoord: 

…………………………………………………………………………… 


