
 

               

 

 

 

Minder mobiel en nood aan vervoer? 

Zij kunnen je helpen... 

 

 

De Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV)  
Dit is het centraal aanspreekpunt voor personen met een beperking met vragen over (aangepast) 

vervoer.  

 Zij doen de screening vervoersvraag (halte-halte, deur-deur) 

 Ze zorgen voor de toewijzing naar het meest geschikte vervoeraanbod  

 en zorgen voor de dispatching en opvolging 

  

 MAW Oost-Vlaanderen: Mobar vzw Regio Oudenaarde-Ronse 

• info: 

 info@mobar.eu 

 Tel 09/216 20 67, bereikbaar elke werkdag 8u30-12u00 en 

13u00-16u30 

• voor wie?  

 Mensen met een mobiliteitsbeperking door handicap, ziekte of ouderdom 

• Wat is het?  

 deur tot deur vervoer, zelfs rolstoel. 

 niet-dringend medisch vervoer en sociale / culturele verplaatsingen 

• Voor ritten tussen 6u30 en 23u00 (ook zon- en feestdagen) 

• Prijskaartje?   

 Instapgeld 2€/rit +  

 aantal km die je zelf aflegt binnen de regio 1€/km 

• Minstens 2 werkdagen vooraf reserveren 
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Vrijwillligersvervoer van de mutualiteiten 
SOL MOBIEL 

• Wat? 

 Voor een rit naar dokter, specialist of ziekenhuis (niet dringend medisch 

vervoer) 

 Zittend (of liggend) vervoer 

 Vrijwillige chauffeurs 

• Voorwaarden? 

• Je kan je zelf niet verplaatsen 

• Geen openbaar vervoer om beroep op te kunnen doen 

 

• Kostprijs? 

 onkostenvergoeding (+/- 0,35€/km) 

 Ben je lid van Partena, LM of OZ: bijkomende korting (-0,18€/km) 

• Hoe? 

 Via ziekenhuis, huisarts, ziekenfonds ... 

 Telefonisch 078/ 05 51 00 

 Online formulier: https://www.solidariteit.be/diensten/vervoersdienst 

 

OZ drive 

• Wat? 

 Naar dokter, ziekenhuis, hersteloord of een andere medische 

afspraak als je er zelf niet kan geraken. 

• Voorwaarden? 

 Voor iedereen, ook niet oz-leden 

 Medisch doel, geen sociaal doel 

 Zorgbehoevende omwille van ziekte, leeftijd of handicap 

• Kostprijs? 

 Bemiddeling van VIA OZ is gratis 

 0,35 €/km; leden: -0,18€/km, max.10€/rit 

 Wachttijd chauffeur: 1,25€/begonnen halfuur (eerste halfuur gratis) 

• Hoe? 

 Infofoon: 03/ 201 85 55 (ook voor niet leden) 

 Via klantenadviseur in de regio (voor leden) 

 

CM-vervoerdienst 

• Wat? 

 De CM-vervoerdienst is er speciaal voor personen die zich om 

één of andere reden moeilijk kunnen verplaatsen 

• voorwaarden? 

 Voor sociaal én medisch vervoer 

 Geen dringend vervoer of voor ernstig zieken (liggend/rolstoel) 

• Kostprijs? 

 0,35€/km & minimum 5€ per rit 

 Maandelijkse factuur, aan de dienst 

• hoe? 

 Telefonisch 016/35 95 05 

 Minstens 1 week op voorhand! 

https://www.solidariteit.be/diensten/vervoersdienst

