Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale bestaat uit meer dan 50 vrijwillige chauffeurs die jou met hun
eigen auto op een makkelijke, veilige en comfortabele wijze ter plaatse brengen. De coördinatie
gebeurt vanuit de zorgorganisatie.
Om een beroep te doen op de Minder Mobielen Centrale, moet je lid worden. Daarna kun je, ten
laatste twee dagen vooraf, een rit aanvragen.
Voorwaarden en prijs

Nog geen lid?
Ben je nog geen lid of wil je bijkomende info? Een telefoontje of mail naar de zorgorganisatieof
een bezoek aan de zorgcoachvolstaan.

Rit aanvragen?
Ben je al lid en wil je een rit aanvragen?
In Mechelen: Bel (op werkdagen) tussen 9 en 11 uur naar +32 15 44 52 39. Een van onze
medewerkers helpt je graag verder. Buiten deze uren kun je een bericht inspreken op hetzelfde
nummer. Je kunt ook mailen naar mmc.mechelen@zbrivierenland.be.
In Sint-Katelijne-Waver: Bel (op werkdagen) tussen 9 en 11 uur naar 015 44 52 35 of mail naar
mmc.skw@zbrivierenland.be.
Voor dringende vragen, bijvoorbeeld een chauffeur die niet op de afspraak is, kun je buiten deze
permanentie-uren (van 9 tot 11 uur) naar de zorgorganisatie bellen, op het nummer 015 44 52
40.

Vragen of hulp nodig
Bij onduidelijkheid geeft de zorgcoach je graag de nodige informatie. De zorgcoach bekijkt
eveneens of je aan alle voorwaarden voldoet.

Minder Mobielen Centrale
015 44 52 39
mmc.mechelen@zbrivierenland.be
Vandaag open van 09:00 tot 11:00
Morgen open van 09:00 tot 11:00
Alle openingsuren

Minder Mobielen centrale Sint-KatelijneWaver
015 44 52 35
mmc.skw@zbrivierenland.be

Vandaag open van 09:00 tot 11:00
Morgen open van 09:00 tot 11:00
Alle openingsuren

Zorgorganisatie
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen
Navigeer
015 44 52 40
zorgorganisatie@zbrivierenland.be
http://zorgbedrijfrivierenland.be/thuiszorg
Vandaag open van 08:30 tot 12:00, van 13:00 tot 16:30
Morgen open van 08:30 tot 12:00, van 13:00 tot 16:30
Alle openingsuren

ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND
Wilsonstraat 28a, 2860 Sint-Katelijne-Waver
T 015 30 69 97, info@zbrivierenland.be

