Huishoudelijk reglement minibus
02 240 71 98 Schaarbeek
02 240 64 00 Evere
Diensten
De diensten van de minibus zijn er voor de bewoners van Schaarbeek en Evere met een
beperkte mobiliteit.
Personen met een beperkte mobiliteit:
Personen die gebruik maken van verplaatsingshulpmiddelen zoals een rolstoel, rollator en/of
wandelstok of door een aantoonbare beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen.
Opgelet! Onze minibus is niet aangepast aan rolstoelgebruikers die niet zelfstandig of onder
begeleiding kunnen rechtstaan en de minibus instappen. Hiervoor verwijzen we door naar
gespecialiseerde vervoersdiensten.
1. Sociaal vervoer
Wenst u deel te nemen aan onze activiteiten en/of naar ons dienstencentrum te komen, maar hebt u
moeilijkheden om u te verplaatsen? Onze chauffeur komt u thuis ophalen en brengt u naar het LDC
van uw keuze (Aksent Schaarbeek of Evere).
 Minimum 1 werkdag op voorhand te reserveren met de chauffeur
 Enkel in de zone Schaarbeek en Evere
 €1/rit – Heen en terug €2
2. Sociaal vervoer medische afspraken
Het sociaal vervoer kan gebruikt worden voor medische afspraken. Hebt u een afspraak bij de dokter,
het ziekenhuis of andere medische afspraak? Hebt u hulp nodig om u te verplaatsen? Onze chauffeur
kan u brengen en/of ophalen. Onder medische afspraken worden niet begrepen het vervoer naar de
apotheek.
 Minimum 2 werkdagen op voorhand te reserveren met de chauffeur. Spreek ook een
geschatte tijd af om u terug op te halen van uw afspraak indien ook een terugrit wil.
 Enkel in het Brussel gewest
 €0,25/km
3. Collectieve boodschappendienst
Als je wat minder mobiel bent, is het soms moeilijker om je eigen boodschappen te doen. Daarom
biedt LDC Aksent een collectieve boodschappendienst aan. Je wordt thuis of in het lokaal

dienstencentrum opgepikt en naar de supermarkt gebracht. Op een afgesproken tijdstip brengt de
chauffeur je weer naar huis. Hij of zij helpt je boodschappen zelfs binnendragen, als je dat wilt.

Misschien wil je meer hulp in de winkel zelf of lukt het voor jou niet op onze vaste momenten? Dan
kun je een beroep doen op de thuishulpdienst van Aksent. De huishoudhulp kan samen met jou
boodschappen doen en daarnaast ook helpen met het koken of helpen bij andere huishoudelijke
taken. Meer informatie over dienst kan via 02 240 71 90.
 Elke maandagnamiddag en donderdagvoormiddag
 Op reservatie bij de chauffeur
 €2

Tarieven
Meerbeurtenkaart minibus
€10 – 10x ritten + 2x gratis
Ofwel €1 per rit
Voor welke diensten kan ik deze kaart gebruiken?
 Transport tussen thuis en Aksent – heen en/of terug – betalen per rit
 Collectieve boodschappendienst – 2 ritten
 Activiteiten (exclusief kost van de activiteit!)
o In het Brussels gewest: €1 (H/T)
o Buiten Brussel: €4 – 4 ritten (tenzij andere prijs bepaald voor activiteit) (bv
Rozentuin, Plantentuin, Genval, …)
Tarieven niet met meerbeurtenkaart
 Sociaal vervoer medische afspraken: €0,25/km
 Ophalen en leveren was- en retouchedienst: €2,50
 Levering maaltijd aan huis: €1,50 per maaltijd + prijs maaltijd
Maaltijden
Maaltijden worden bij voorkeur in het ldc geconsumeerd. De chauffeur kan u wel komen halen.
Indien u de maaltijden toch aan huis wil ontvangen, dan vragen wij een meerprijs. De maaltijden
kunnen enkel aan huis worden geleverd bij personen met een aantoonbare beperkte mobiliteit
Levering maaltijd aan huis: €1,50 extra per maaltijd
We kunnen steeds doorverwijzen naar andere diensten en organisaties die maaltijden aan huis
aanbieden.
Wie recht heeft op een sociaal tarief (VIPO/OMNIO), betaalt €0,50 extra voor de levering van een
maaltijd aan huis. Om
dit recht te bekomen,
dient u dit zelf aan te
tonen, dat kan aan de
hand van uw vignet
van de mutualiteit.

Enkele afspraken zodat het voor iedereen leuk en veilig verloopt:







Niemand heeft een vaste plaats in de minibus. Indien nodig duidt de chauffeur aan waar u
plaats kan nemen.
Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de minibus.
De chauffeur mag niet gestoord worden tijdens het besturen van de minibus.
Het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht voor alle passagiers. Als u zich niet aan deze
afspraak houdt, dan kan de chauffeur niet vertrekken en mag u geen gebruik maken van het
sociaal vervoer.
De chauffeur bepaalt zelf zijn uurrooster: hij komt u ophalen en brengt u terug naar huis
volgens zijn beschikbaarheid.

