HANDICAR

PRIJS
• Startbedrag: 3,35 EUR
• Prijs per kilometer: 0,30 EUR (*)
• Prijs per kilometer ’s nachts tussen 0 uur en 6 uur:
0,50 EUR
• U betaalt enkel de kilometers waarbij u effectief
vervoerd werd.
• De betaling gebeurt maandelijks via factuur
(*) aanpasbaar aan de index

SPECIALE TARIEVEN
• Verenigingen die voor minder-mobiele leden een
activiteit organiseren:
0,15 EUR per kilometer per persoon en eenmaal
startbedrag per wagen.
• Personen met een erkenningskaart uit hetzelfde gezin
betalen eenmaal het startbedrag en eenmaal de
kilometervergoeding.
• Begeleidende personen rijden gratis mee.
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WAT IS DE HANDICAR?

WAARHEEN?

De Handicar is de gemeentelijke vervoerdienst voor
minder-mobiele personen en rolstoelgebruikers.

•
•
•
•
•
•

WIE RIJDT MEE?
Personen die niet op eigen kracht gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoer.

Hebt u een afspraak bij de dokter?
Hebt u een afspraak in het ziekenhuis?
Wilt u graag een familielid bezoeken?
Wilt u naar de kapper?
Wilt u graag eens naar de markt?
De Handicar vervoert u graag!

Zowel inwoners als niet-inwoners van gemeente Beveren
kunnen gebruik maken
van de Handicar.

WANNEER KUNT U
MEERIJDEN?

Het vertrekpunt of de eindbestemming
van een rit moet steeds in Beveren of in een
deelgemeente liggen.

24 uur per dag / elke dag van de week
In het weekend zijn de plaatsen beperkt.

WAT MOET U
HIERVOOR DOEN?
EEN DOKTERSATTEST VOORLEGGEN WAARUIT
BLIJKT DAT
u het openbaar vervoer niet op eigen kracht kunt
gebruiken. Een blanco attest kunt u bekomen in het
Sociaal Huis of kunt u vinden op www.beveren.be
(mensen die verblijven in een woonzorgcentrum
in Beveren hoeven geen erkenningskaart voor te
leggen).
Aan de hand van dit attest wordt een
erkenningskaart opgemaakt. Hiermee kunt u een
beroep doen op de Handicar.
BEZORG HET DOKTERSATTEST AAN:

HOE AANVRAGEN?
T 03 750 46 06
ma | wo | do | vr: 9 > 12 uur
di: 9 > 12 uur | 14 > 18.30 uur
E handicar@beveren.be
Reserveer uw rit tijdig!
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