MINDER MOBIELEN
CENTRALE
INFORMATIEVE FOLDER O VER ONZE DIENSTEN

MINDER MOBIELEN CENTRALE TIELT
OCMW DIENSTENCENTRUM BEUKENHOVE
ONTVANGERSTRAAT 3
8700 TIELT
051 40 75 74
sociaalhuis@ocmwtielt.be
OPENINGSUREN

www.kliek.be

Verantw.Uitg. : Jan Mortier / OCMW-voorzitter / Deken Darraslaan 17 / 8700 Tielt

elke werkdag van 9 tot 10.45 uur

s o c i a a l h u i s / / / MIND ER MO B IE L EN CENTRA L E

MIND E R M OB I E L E N CE NT R A L E

U moet naar de dokter, wil naar de kapper of u

/// Kostprijs?

/// Hoe aanvragen?

/// Waar?

• U vraagt een lidkaart aan en betaalt jaar-

• Liefst twee dagen op voorhand belt u de

Minder Mobielen Centrale Tielt

wenst boodschappen te doen. U hebt geen vervoer. De belbus komt niet in uw buurt of die is
voor u niet toegankelijk.

lijks 7 euro. De verzekering burgerlijke aan-

Minder Mobielen Centrale op met uw

OCMW Dienstencentrum Beukenhove

U kan beroep doen op de Minder Mobielen

sprakelijkheid is inbegrepen. Een mede-

vraag.

Ontvangerstraat 3

Centrale (MMC). Deze dienst wordt volle-

werker van de MMC zal uw lidkaart thuis

dig door vrijwilligers georganiseerd. De kos-

bezorgen.

ten van administratie en werking worden door

• U betaalt per kilometer 0,15 euro recht-

• De verantwoordelijke van de MMC zoekt

051 40 75 74

U krijgt bevestiging en de naam van de

Elke werkdag van 9 tot 10.45 uur.

chauffeur door.

het OCMW gedragen. Daarenboven komt het

streeks aan de chauffeur.

OCMW tussen in de helft van de kostprijs voor

De kostprijs per kilometer bedraagt 0,30

• Indien het korte boodschappen betreft,

de gebruiker.

euro. U dient slechts 0,15 euro te betalen,

kan de chauffeur ter plaatse even wachten.

/// Voor wie?
• U moet inwoner zijn van Tielt.

8700 Tielt

een chauffeur voor het gevraagde traject.

de overige 0,15 euro per kilometer wordt

Bij langere wachttijden kan de chauffeur

door het OCMW betaald.

op het afgesproken tijdstip terugkeren.

• Voor ritten in Tielt geldt een vast tarief van

• U betaalt rechtstreeks aan de chauffeur

5 euro. U betaalt 2,50 euro aan de chauf-

0,15 euro per kilometer. Voor een stadsrit

feur. Het OCMW betaalt de helft.

betaalt u 2,50 euro.

• Uw  inkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal het leefloon.
• U beschikt niet over eigen vervoer.
Er zijn geen leeftijdsvoorwaarden.
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