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I.

INLEIDING

Assistentie nodig op de trein?
Op zoek naar een rolstoeltoegankelijke taxi, huurwagen of autocar?
Vraag je je af of het openbaar vervoer in Vlaanderen toegankelijk is?
…
Deze brochure geeft een overzicht van toegankelijke vervoersmiddelen in en naar Vlaanderen en
Brussel. Of een bepaald transportmiddel comfortabel wordt bevonden, verschilt van persoon tot
persoon. Elke beperking is immers verschillend. We raden je dan ook aan om steeds op voorhand
contact op te nemen met het vervoersbedrijf van je keuze om vanuit je eigen verwachtingen
concrete informatie in te winnen.
Twijfel je over je vervoerskeuze, neem dan een kijkje op www.visitflanders.com/toegankelijkheid.
Onder het rubriekje ‘vervoer’ vind je allerlei tips die je helpen een keuze te maken tussen de
verschillende transportmogelijkheden om op reis of uitstap te gaan.
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II.

IN VLAANDEREN

A.

MeerMobiel helpt je op weg

MeerMobiel bundelt alle informatie over toegankelijk en aangepast vervoer in Vlaanderen en
Brussel. Je vindt op één centrale plaats uitleg over de hele waaier van toegankelijk openbaar
vervoer tot alle vormen van deur-tot-deur vervoer. Met de eenvoudig te gebruiken zoekmachine
vind je via je postcode en een zoekfilter je plaatselijke vervoersmogelijkheden. Een handig kaartje
toont in één oogopslag een overzicht van het volledige aanbod. MeerMobiel is dé informatiebron om
snel te weten welke maatregelen er zijn om personen met een mobiliteitsbeperking te
ondersteunen. Dit kan gaan van financiële voordelen zoals kortingen, tegemoetkomingen,
voorrangskaarten tot het recht op begeleiding tijdens de verplaatsing.
Tel:
E-mail:
Website:

B.
1.

+32 11 26 50 30
info@meermobiel.be
www.meermobiel.be

OPENBAAR VERVOER
Trein (NMBS)

www.belgianrail.be > Dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit
In 132 stations zorgt de Belgische spoorwegmaatschappij voor assistentie bij het in- en uitstappen.
Om zeker te zijn van deze dienstverlening, dien je minstens 24u op voorhand je rit te reserveren.
Bij rechtstreekse verbindingen tussen de volgende 41 stations (tussen 6u30 en 21u) is ten laatste 3
uur voor vertrek reserveren voldoende: Aarschot, Aarlen, Antwerpen-Centraal, Bergen,
Blankenberge, Braine-le-Comte, Brugge, Brussels Airport-Zaventem, Brussel-Centraal, Brussel-Noord,
Brussel-Zuid, Charleroi-Zuid, Denderleeuw, Dendermonde, De Panne, Doornik, Genk, GentDampoort, Gent-St-Pieters, Hasselt, Kortrijk, La Louvière-Zuid, Leuven, Libramont, Lier, Lokeren,
Louvain-La-Neuve, Luik-Guillemins, Marloie, Mechelen, Mol, Namen, Nijvel, Oostende, Ottignies,
Oudenaarde, Rochefort-Jemelle, Sint-Niklaas, Turnhout, Verviers-Centraal en Zottegem.
Info & reservatie assistentie:
Tel.: +32 (0)2 528 28 28
Online reservering: www.belgianrail.be > Dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit >
Reis je in het binnenland? > reserveer online.
Op de website (www.belgianrail.be > Dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit) vind je
informatie over de assistentie, kortings- of voordeeltarieven voor reizigers met een beperking en een
praktische gids voor personen met een beperking (pdf). Deze brochure kan je ook ophalen in de
stations van de NMBS. Om de brochure in brailleschrift of een gratis audio-cd te ontvangen, mail je
naar: assistance@b-rail.be.
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Gratis begeleider
Een persoon met een handicap die een Kaart voor Begeleider bezit, kan zich gratis laten begeleiden
door een medeburger bij zijn verplaatsingen met de trein. Mensen met een verstandelijke handicap
en personen met gezichtsstoornissen, met een beperkte mobiliteit van de ledematen of met
ongecoördineerde bewegingen, waardoor het zelfstandig reizen met tram of bus wordt bemoeilijkt,
kunnen een aanvraag indienen voor een Kaart voor Begeleider. Ben je in het bezit van een kaart
Kosteloze begeleider, dan mag je je gratis laten begeleiden door een persoon naar keuze. Alle info en
het aanvraagformulier voor deze kaart kan je vinden op www.belgianrail.be > Kortingen > Kosteloze
Begeleider.
Nationale Verminderingskaart
Wie blind of slechtziend is, reist gratis in 2de klasse. Heb je een definitieve invaliditeit van je
gezichtsvermogen van tenminste 90% erkend door de FOD Sociale Zekerheid, dan wordt de
Nationale Verminderingskaart voor het openbaar vervoer je gratis aangeboden. Je mag ook de
voordelen van de Nationale Verminderingskaart combineren met de kaart Kosteloze Begeleider.
Meer info: www.belgianrail.be > Kortingen > Blind of slechtziend.
Kaart verhoogde tegemoetkoming
Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van gezondheidskosten reist aan
halve prijs (50% korting) in heel België. Meer info: www.belgianrail.be > Kortingen > Verhoogde
tegemoetkoming.

2.

Bus en tram in Vlaanderen (DE LIJN)

www.delijn.be > organisatie > zorgzaam ondernemen > toegankelijkheid
De Lijn Info
Voor alle vragen en suggesties heeft de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn een centraal
telefoonnummer (+32 70 220 200) (0,30 euro/min.) en webadres: www.delijn.be.
Alles over toegankelijkheid op de site van De Lijn vind je terug onder:
www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/toegankelijkheid/?vertaling=true
Ook als je met een rolstoel reist of een (visuele) beperking hebt, wil je natuurlijk vlot met bus of tram
reizen. Alle praktische informatie die je helpt om je rit te vergemakkelijken, vind je op
www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/toegankelijkheid/toegankelijke-ritmaken.html.
Reis je met een rolstoel? Vooraf reserveren is voortaan niet meer verplicht.
• je kan zelf de toegankelijkheidsstatus van de op- en afstaphalte nagaan op de website of de
app van De Lijn;
• of je maakt gebruik van de aanmeldmogelijkheid via de belbuscentrale.
Een rolstoelverplaatsing is mogelijk als de opstaphalte én de afstaphalte minimaal de status
‘toegankelijk mits assistentie’ hebben en de voorbehouden rolstoelplaats op het voertuig
beschikbaar is.
Het merendeel van de voertuigen zelf is toegankelijk. Wil je toch zekerheid over de
toegankelijkheidsstatus van het voertuig, maak dan gebruik van de aanmeldmogelijkheid via de
belbuscentrale (zie onder).
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Toegankelijke haltes
Info en brochures over toegankelijke haltes vind je op www.delijn.be > organisatie > zorgzaam
ondernemen > toegankelijkheid.
Niet alle haltes zijn toegankelijk. Bij heraanleg van de haltes wordt er systematisch een verhoogde
boordsteen voorzien waardoor de opstap wordt verkleind en de oprijplaat voor de rolstoelgebruikers
kan worden uitgelegd. Voor mensen met een visuele beperking wordt een opstapvlak in rubbertegels
en een aansluitende geleidelijn voorzien. De belangrijkste haltes worden uitgerust met realtime
informatieborden waarbij door middel van een drukknop de informatie ook auditief kan worden
weergegeven.
Kusttram
Alle trams hebben een verlaagd middengedeelte dat rolstoelgebruikers toelaat om gemakkelijker op
en af te stappen. De toegankelijke haltes staan op www.dekusttram.be aangeduid op een plan bij
‘Over de Kusttram’.
Voorwaarden
Om veilig mee te kunnen reizen op bus of tram, zijn er een aantal voorwaarden waaraan je rolstoel
moet voldoen:
• max. 130 cm lang en max. 80 cm breed
• max. 300 kg zwaar (inclusief gebruiker)
• Een scootmobiel is niet toegestaan, omdat je deze niet veilig kunt verankeren en omdat hij
minder wendbaar is dan een elektrische rolstoel.
Belbus
Biedt de trein of een vaste lijn geen of slechts een gedeeltelijke oplossing voor jouw verplaatsing?
Dan kan je je verplaatsing misschien wel maken met de belbus.
De belbus rijdt in een belbusgebied en stopt na reservatie aan de belbushaltes. Contacteer de
belbuscentrale om na te gaan of jij op pad kan met de belbus. Hou er rekening mee dat je enkel met
de belbus mee kunt als er geen andere mogelijkheid is met de vaste bus of de trein, en dat ze je
verplaatsing met de belbus enkel kunnen reserveren als er nog plek is voor jouw verplaatsing.
Welke info heb je nodig om een belbus te reserveren?
• Contacteer minstens één uur op voorhand jouw belbuscentrale.
Reserveren kan tot 30 dagen op voorhand. Hoe vroeger je je rit plant, hoe groter de kans op
een passend voorstel voor je verplaatsing.
• Geef je klantennummer door.
Bel je een eerste keer, dan maken ze voor jou een klantennummer aan. Daarvoor moet je je
naam, adres en telefoonnummer meedelen. Heb je een gsm-nummer of een e-mailadres?
Laat dat dan ook meteen weten.
• Geef de volledige verplaatsing die je wil maken door. Zelfs al weet je dat een deel ervan met
een vaste lijn of een trein zal verlopen. Zo kunnen ze voldoende tijd voorzien voor een
overstap.
• Andere informatie die ze nodig hebben om je verplaatsing uit te stippelen:
o Wanneer wil je vertrekken (datum en tijd)?
o Waar stap je op en af?
o Reis je alleen of samen met anderen?
• Ben je voor je verplaatsing aangewezen op de belbus, dan checkt de medewerker of de
verplaatsing geboekt kan worden en geeft je het uur mee waarop de belbus je zal komen
oppikken aan de belbushalte. Heb je je mailadres opgegeven, dan ontvang je een bevestiging
per mail.
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•

Zorg dat je enkele minuten voor het afgesproken tijdstip aan de gereserveerde opstaphalte
bent. Hou wel rekening met een speling van enkele minuten.

Belbushalte voor de deur
Rolstoelgebruikers die ingeschreven zijn bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap - www.vaph.be) en die in een belbusgebied wonen, kunnen een halte voor de deur
aanvragen bij het VAPH of bij De Lijn.

De belbus in jouw provincie:
Antwerpen
Tel.: +32 3 218 14 94
bbcoost@delijn.be

Limburg
Tel.: +32 11 85 03 00
bbcoost@delijn.be

Vlaams Brabant
Tel.: +32 16 31 37 00
bbcoost@delijn.be

West-Vlaanderen
Tel.: +32 59 56 52 56
bbcwest@delijn.be

Oost-Vlaanderen
Tel.: +32 9 211 91 91
bbcwest@delijn.be

Gratis netabonnement voor personen met een handicap
Wie is ingeschreven bij het VAPH (www.vaph.be) of een tegemoetkoming ontvangt van
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid handicap.belgium.be én in Vlaanderen
woont, reist gratis met De Lijn. Deze mensen krijgen hun netabonnement automatisch thuisgestuurd.
De kaart geeft recht op gratis vervoer op alle bussen en trams van De Lijn voor de houder van de
kaart en de eventuele geleidehond.
Visuele handicap
Personen met een visuele handicap die houder zijn van een nationale verminderingskaart reizen
gratis op het netwerk van De Lijn.
Gratis begeleider
De verplaatsing voor een begeleider is gratis op de bussen en trams van De Lijn, indien de persoon
met een handicap een Kaart voor Kosteloze Begeleider bezit. Deze gratis kaart is aan te vragen bij de
NMBS. Meer info via www.belgianrail.be > Kortingen > Kosteloze begeleider.
De dienst Abonnementen:
Voor vragen kan je terecht bij de Dienst Abonnementen De Lijn:
Tel.: +32 70 220 200 (0,30 EUR/min), abonnementen@delijn.be of een lijnwinkel in de buurt.
Blue Assist
BlueAssist is een uniek icoon, dat internationaal (h)erkend wordt. Het
icoon helpt mensen met een beperking ondersteuning te vragen aan
onbekenden (bv. buschauffeurs, medereizigers, ...). Net zoals je een
slechtziende helpt met een witte stok. BlueAssist bestaat in de vorm van
een eenvoudig blauw kaartje, maar ook als een smartphonetoepassing.
Op de smartphone komt het herkenbare BlueAssist-symbool te
voorschijn als een persoon met een verstandelijke beperking een vraag
wil stellen. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld laten weten aan welke halte hij of zij graag zou uitstappen.
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3.

Bus en metro in Brussel (MIVB)

Metro
www.mivb.be > meer diensten > toegankelijkheid
In de metrostations met liften biedt de MIVB een kosteloze assistentiedienst aan personen die
problemen ondervinden om de ruimte tussen het perron en het metrostel te overbruggen.
Assistentie is gratis. De prijs van de rit is het geldende tarief.
Naargelang het station begint de begeleiding in de gecontroleerde zone, na het aangepaste sas,
vlakbij de ingang van elk station dat toegankelijk is voor personen met beperkte mobiliteit.
De assistentie wordt dagelijks verzekerd van 7u tot 22u.
Om een optimale dienstverlening te bieden en te vermijden dat je moet wachten in het station, raadt
de MIVB je aan om de assistentie op voorhand te reserveren, per telefoon of via internet. Indien je
het wenst, kan je zonder vooraf te reserveren een aanvraag doen. Je hoeft enkel op de gele knop op
de contactzuilen te drukken.
Ongeacht het communicatiemiddel stelt de MIVB alles in het werk om de assistentie op de gevraagde
datum en het gewenste uur te verlenen. Indien de aanvraag niet op voorhand gebeurt, tracht de
MIVB binnen het uur assistentie te bieden. Deze termijnen kunnen iets langer duren op piekuren of
bij problemen met de metro-exploitatie.
Reserveren kan telefonisch op +32 2 515 23 65 (van maandag tot vrijdag van 7u tot 19u en op
zaterdag van 8u tot 16u) of via het onlineformulier.
De aansluitingen tussen lijnen 1 en 5 en tussen lijnen 2 en 6 gebeuren in het station "Weststation".
De “boa”-metrostellen (de moderne metro’s) zijn vooraan uitgerust om plaats te bieden aan twee
rolstoelgebruikers. De “MX”-modellen (de oranje metrostellen) bieden plaats voor één
rolstoelgebruiker, achter de bestuurderspost.

Bus
Alle bussen van de MIVB zijn lagevloerbussen. Ze hebben wijde deuren en de meesten beschikken
over een voorbehouden plaats voor rolstoelgebruikers.
De MIVB heeft een speciale aanduiding uitgewerkt: AccessiBus. De bedoeling is om de
toegankelijkheidsgraad van de bushaltes van sommige lijnen aan te geven. Indien geen logo's worden
weergegeven, is de halte ontoegankelijk.
Om te weten welke buslijnen toegankelijk zijn: www.mivb.be > meer diensten > toegankelijkheid.
De toegankelijkheid van de haltes wordt aangeduid met twee symbolen:
-

Toegankelijke halte: deze haltes zijn toegankelijk voor personen in een rolstoel, zonder
begeleider.
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-

Betreedbare halte: deze haltes zijn betreedbaar voor personen in een rolstoel, met
begeleider. De haltes zijn echter onvoldoende uitgerust om zich zelfstandig te verplaatsen,
zelfs niet met een gemotoriseerde rolstoel.

Ter plaatse herken je zowel de aangepaste bushaltes als de aangepaste bussen aan het blauwe
rolstoellogo. Aan boord wordt het toegankelijkheidsniveau van iedere halte op de realtime
informatieschermen vermeld.

TaxiBus
TaxiBus is een van deur tot deur vervoersdienst die op aanvraag werkt en enkel voor personen met
een beperking bestemd is. Het is een gemeenschappelijke dienst. Dit betekent dat TaxiBus zijn
reisweg aanpast als er verschillende vervoersaanvragen gecombineerd kunnen worden om andere
personen op te halen of af te zetten.
De dienst biedt geen bijstand bij de verplaatsing, medische bijstand en toezicht op kinderen of op
ongeschikte personen.
Ritten zijn elke dag mogelijk. Van 5.00 u 's ochtends tot 1.00 u 's ochtends.
Om gebruik te maken van Taxibus moet je je inschrijven via de website www.taxibus.be en het
inschrijvingsdossier invullen, of per telefoon op het nummer +32 2 515 23 65.
De reservaties doe je via telefoon op het nummer +32 2 515 23 65 of via de website www.taxibus.be
en dit ten laatste de dag voor de verplaatsing.
Meer informatie over taxibus vind je via de link: www.mivb.be > meer diensten > toegankelijkheid.

C.

PRIVÉ-VERVOERDIENSTEN

1.

Rolstoeltaxi’s

Brussel
Transport et Vie
+32 2 612 72 93
info@transportetvie.be
www.transportetvie.be
Wie een aangepaste taxi zoekt in Brussel kan met één van de volgende taximaatschappijen contact
opnemen. Vermeld duidelijk dat je een persoon met beperkte mobiliteit bent en dat je aangepast
vervoer zoekt.
-

TAXIS AUTOLUX:
TAXIS BLEUS:
TAXI CAPITAL:

+32 2 512 31 23
+32 2 268 00 00
+32 2 427 77 77
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-

TAXIS UCCLOIS 2000:
TAXIS VERTS:
UNITAX-BRABANT:

+32 2 374 20 20
+32 2 349 49 49
+32 2 725 25 25

Een lijst van alle taxi-exploitanten in Brussel die voertuigen hebben voor personen met beperkte
mobiliteit vind je op www.mobielbrussel.irisnet.be > Taxi’s voor PBM.

Vlaams-Brabant
- Taxi Hendriks, Melsbroek
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:

Perksesteenweg 35D, 1820 Melsbroek
+32 2 752 98 00
info.melsbroek@hendriks.be
www.hendriks.be

- Taxi Blommaert, Halle
Taxi Blommaert beschikt over een rolstoeltoegankelijke wagen. Van deze wagen is ook de
passagierszetel draaibaar en in hoogte verstelbaar.
Adres:
Tel.:
E-mail:
Website :

Zavelstraat 108 bus 12, 1500 Halle
+32 2 356 45 52 of +32 475 70 19 60
info@taxiblommaert.be
www.taxiblommaert.be

- Movi+ BV – Mobiliteit Voor Iedereen
Movi+ doet o.a. niet-dringend ziekenvervoer, personen- en rolstoelvervoer bv. naar de luchthaven en
beschikt over comfortabele minibusjes (Ford Transit) met 5 zitplaatsen en plaats voor 2 rolstoelen.
Ritten kunnen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 6u. tot 18u.
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:

Rijmenamseweg 2, 2820 Bonheiden
+32 15 54 94 50
aanvragen@movi-plus.be
www.movi-plus.be

Stad Antwerpen
- Taxi Hendriks, Wilrijk
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:

Neerlandweg 17, 2610 Wilrijk
+32 3 286 44 40
info.antwerpen@hendriks.be
www.hendriks.be
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- Antwerp-Tax, Antwerpen
Antwerp-tax is het grootste taxibedrijf in Antwerpen dat ook beschikt over rolstoeltaxi’s. Een
Mercedes minibusje werd speciaal omgebouwd om rolstoelgebruikers te vervoeren. Ook een
elektrische rolstoel kan makkelijk mee. Reserveer tijdig je rolstoeltaxi.
Adres:
Tel:
Fax:
E-mail:
Website:

Karel Oomsstraat 14, 2018 Antwerpen
+32 3 238 38 38
+32 3 248 06 59
info@antwerp-tax.be
www.antwerp-tax.be

- Handi-Trans, Berchem
Handi-Trans zorgt voor een aangepast rolstoelvervoer, 24u/24u. en 7 dagen op 7.
In de taxi kan per rit 1 klassieke (manueel of elektrisch) rolstoelgebruiker meerijden met 4
begeleidende personen of 1 grote rolstoel met 1 à 2 begeleiders of 6 personen zonder rolstoel
(beperkte bagage). Ze regelen ook vervoer voor mensen met een andere beperking bv. blinde
personen, mensen met Alzheimer,... en algemeen personenvervoer (luchthaven, privé-vervoer
koerierdienst,...).
Adres:
De Roest d’ Alkenadelaan 11, 2600 Berchem (Antwerpen)
Tel:
+32 3 218 68 23 (van 8:00 tot 0:00 u, 7/7)
GSM:
+32 475 68 09 95 (enkel gsm bellen bij vervoer binnen de 24u)
E-mail:
info@handi-trans.be
Website:
www.handi-trans.be
- DTM taxi, Deurne
DTM taxi beschikt over speciaal uitgeruste voertuigen, minibusjes met
hydraulische liftsystemen, waardoor de klant in zijn rolstoel kan blijven
zitten. Tijdig reserveren is noodzakelijk.
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:

Vosstraat 232, 2100 Deurne
+32 3 366 66 66
info@dtmtaxi.be
www.dtmtaxi.be

Provincie Antwerpen
- Movi+ BV – Mobiliteit Voor Iedereen
Movi+ doet o.a. niet-dringend ziekenvervoer, personen- en rolstoelvervoer bv. naar de luchthaven en
beschikt over comfortabele minibusjes (Ford Transit) met 5 zitplaatsen en plaats voor 2 rolstoelen.
Ritten kunnen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 6u. tot 18u.
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:

Rijmenamseweg 2, 2820 Bonheiden
+32 15 54 94 50
aanvragen@movi-plus.be
www.movi-plus.be
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Gent
- Taxi Hendriks, Gent
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:

Ottergemsesteenweg-Zuid 680, 9000 Gent
+32 9 216 80 20
info.gent@hendriks.be
www.hendriks.be

Oost-Vlaanderen
- Movi+ BV – Mobiliteit Voor Iedereen
Movi+ doet o.a. niet-dringend ziekenvervoer, personen- en rolstoelvervoer bv. naar de luchthaven en
beschikt over comfortabele minibusjes (Ford Transit) met 5 zitplaatsen en plaats voor 2 rolstoelen.
Ritten kunnen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 6u. tot 18u.
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:

Rijmenamseweg 2, 2820 Bonheiden
+32 15 54 94 50
aanvragen@movi-plus.be
www.movi-plus.be

Voor Oost-Vlaanderen heeft Movi+ een partnerschap met Taxi De Waele.
Tel:
09 310 65 06
E-mail:
info@taxi-dewaele.be
Website:
www.taxi-dewaele.be

Limburg
- Taxi Peters, Genk
Taxi Peters is een familiebedrijf dat speciale vervoersdiensten aanbiedt waaronder rolstoelvervoer,
liggend vervoer, enz. De firma, die werkt vanuit Genk en Zonhoven, beschikt over rolstoel-taxibusjes
met lift die maximum 7 rolstoelgebruikers tegelijk kunnen vervoeren.
Adres:
Tel:
E-mail :
Website:

Landwaartslaan 77, 3600 Genk
+32 475 30 62 91
info@taxipeters.be
www.taxipeters.be

- Taxi Hendriks, Lommel
Adres:

Waterrijtstraat 24, 3920 Lommel

Tel:
E-mail:
Website:

+32 11 80 98 98
info@hendriks.be
www.hendriks.be
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West-Vlaanderen
- Movi+ BV – Mobiliteit Voor Iedereen
Movi+ doet o.a. niet-dringend ziekenvervoer, personen- en rolstoelvervoer bv. naar de luchthaven en
beschikt over comfortabele minibusjes (Ford Transit) met 5 zitplaatsen en plaats voor 2 rolstoelen.
Ritten kunnen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 6u. tot 18u.
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:

Rijmenamseweg 2, 2820 Bonheiden
+32 15 54 94 50
aanvragen@movi-plus.be
www.movi-plus.be

Voor West-Vlaanderen heeft Movi+ een partnerschap met Taxi De Waele.
Tel:
09 310 65 06
E-mail:
info@taxi-dewaele.be
Website:
www.taxi-dewaele.be

2.

Busmaatschappijen met liftbus

Op zoek naar een bus of autocar om in groep een uitstap of reis te maken in Vlaanderen? De
Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA) biedt een overzicht van
busbedrijven met speciaal uitgeruste bussen en autocars. Surf naar www.fbaa.be en klik vervolgens
in de linker menubalk op ‘Ondernemers’ > ‘bedrijvenlocator’. Daarna klik je op ‘filter op voertuig
specificaties’. Je kan eerst en vooral op provincie zoeken. Vink daarna het vakje ‘autocars voor
mindervaliden’ aan.

3.

Verhuur auto’s & motorhomes

Op zoek naar een aangepaste huurwagen of motorhome om door Vlaanderen te trekken? Neem dan
contact op met één van de volgende verhuurbedrijven of zoek een aanbieder op de website van het
VAPH: www.vaph.be/hulpmiddelen/databank/categories/aangepaste-autohuren?f%5B0%5D=field_proditem_alternatieven%3A1387.
-

Dockx Rental

Plan je een daguitstap of vakantie met één of meerdere personen die gebruik maken van een
rolstoel, maar heb je niet de juiste auto om jouw passagiers te vervoeren? Met de aangepaste
rolstoelwagen van Dockx kan je tot 4 personen met rolstoel vervoeren. Huur een rolstoelwagen en
geniet van je vrijheid. Op verschillende locaties in Vlaanderen kan je de huurwagen ophalen.
Adres:
Website:

Terbekehofdreef 10, 2610 Wilrijk
www.dockx.be/nl/ons-aanbod/rolstoelwagens
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-

VH huurwagens BVBA

VH Huurwagens verhuurt minibussen met een uitklapbare oprijramp. De nodige haken en riemen om
de rolstoel(en) vast te zetten worden voorzien. Er is plaats voor 4 rolstoelen en 3 gewone zitplaatsen
vooraan (chauffeur en 2 passagiers) in de minibus. Als er 2 rolstoelen meereizen, zijn er nog 6
gewone zitplaatsen (chauffeur en 5 passagiers).
De minibussen kunnen afgehaald worden in één van de volgende gemeenten: Balen, Geel,
Grobbendonk, Hasselt, Heusden-Zolder, Kalmthout, Lommel, Messelbroek, Oud-Turnhout, Ramsel,
Rummen, Tessenderlo en Zoutleeuw.
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:
-

Acaciastraat 18E, 2440 Geel
+32 14 23 78 24
info@vhhuurwagens.be
www.vhhuurwagens.be

Renties NV

Dit bedrijf verhuurt een rolstoelwagen. In deze recente wagen is er plaats voor 5 personen + 1
rolstoel of scootmobiel. De wagen kan zowel in familiale sfeer als op professioneel vlak gebruikt
worden. Op de website staat onder “Ontdek onze diensten” een infoblok over “Minder mobiele
rolstoelwagen” met de nodige info.
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:
-

Meensesteenweg 93-95, 8500 Kortrijk
+32 56 40 01 00
info@renties.be
www.renties.be

Movealltheway

Dit bedrijf verhuurt een aangepaste mobilhome (4 slaapplaatsen) met automatische versnelling,
zowel handbediening (gas en rem aan het stuur) als voetbediening om te rijden, met lift voor
toegang camper en lift naar het bed en inrijdouche.
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:

4.

Vanneste Verweestraat 17, 8540 Deerlijk
+32 56 19 09 09
info@movealltheway.be
www.movealltheway.com

Diensten aangepast vervoer

Vlamingen die minder mobiel zijn kunnen een beroep doen op een Dienst Aangepast Vervoer. Een
overzicht met de contactgegevens van alle Diensten Aangepast Vervoer vind je via de volgende
website: www.odav.be > Aanbod.
Voor al je vragen over aangepast vervoer kan je per provincie bij de mobiliteitscentrales terecht:
Antwerpen:
+32 800 32 732
mav@provincieantwerpen.be
(Elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u)
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Limburg:

+32 800 17 666

www.meermobiel.be/mav-antwerpen
mav@limburg.be
(Elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u)

Oost-Vlaanderen:

+32 800 95 996

www.meermobiel.be/mav-limburg
info@mobar.eu
(Elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30)

Vlaams-Brabant:

+32 800 26 990
+32 474 94 15 36

West-Vlaanderen:

+32 800 99 028
+32 56 32 13 33

www.meermobiel.be/mav-oost-vlaanderen
mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be
(Elke werkdag van 9u. tot 12u en van 13u tot 16u)
www.vlaamsbrabant.be/mobiliteitscentrale
info@mobiwest.be
(Elke werkdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u30)

www.meermobiel.be/mav-west-vlaanderen

5.

Auto delen

Af en toe een aangepaste wagen nodig? AVIRA helpt je op weg! Steeds meer
organisaties/voorzieningen delen hun aangepaste voertuigen met de buurt. Op die manier kunnen
minder mobiele personen op een eenvoudige manier een rolstoelvriendelijk voertuig ontlenen. Alle
info vind je op www.autodelen.net/project/avira-project.

D.
1.

PARKEREN
Europese parkeerkaart
Met je Europese parkeerkaart voor personen met een
handicap kan je ook in Vlaanderen (België) parkeren op
een parkeerplaats die voorbehouden is voor mensen
met een handicap. Of je ergens gratis en/of onbeperkt
mag parkeren, hangt dan weer af van de lokale
overheid. Het parkeerreglement kan dus plaatselijk
sterk verschillen. Lees dus altijd goed de
parkeermeters na.
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2.

Parkeren aan de Kust, De Westhoek of in het Brugse Ommeland

Kijk je ook uit naar een zonnig dagje kust of een bezoek aan Brugge of de Westhoek? Maar misschien
net iets minder naar het bemachtigen van een parkeerplaats? Een parkeerplaats vinden zou een pak
vlotter moeten gaan via de handige website
www.navigeerenparkeer.be. Die geeft je een handig
overzicht van de voorbehouden parkeerplaatsen voor
mensen met een handicap. Je kan zoeken en filteren op een
kaart. Je kunt de afmetingen, de ondergrond en een foto
bekijken van elk plekje, zo weet je dat het volledig aan jouw
behoeften voldoet. Bovendien vind je op de website een
uitgebreide
handleiding
om
de
voorbehouden
parkeerplaatsen op je gps-toestel te plaatsen.
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III. NAAR VLAANDEREN
Met de trein
De Thalys, TGV, Eurostar of ICE verbindt steden als Parijs, Amsterdam, Londen en Keulen met Brussel
in hooguit enkele uren. Reserveer je zitje op voorhand via Rail Europe (www.raileurope.com). Elke
trein beschikt over enkele voorbehouden, ruime plaatsen voor rolstoelgebruikers vlakbij een
aangepast toilet. In de Thalys, TGV en Eurostar bevinden deze plaatsen zich in eerste klas. Jij en 1
begeleider reizen aan het tarief van tweede klas. In de ICE bevinden die plaatsen zich in tweede klas.
Vraag er bij de boeking van je reis specifiek naar. Op deze plaatsen worden de maaltijden aan de
zitplaats geserveerd. Er zijn ook aangepaste toiletten voor wie zelf een transfer kan maken.
Informatie over het aanvragen van assistentie, het reserveren van de voorbehouden plaatsen en
speciale tarieven lees je hier: www.belgianrail.be > Dienstverlening voor personen met beperkte
mobiliteit > Reis je naar het buitenland?

Met het vliegtuig
De voornaamste Belgische luchthavens bieden informatie voor reizigers met een beperking op hun
website. Hieronder geven we je de links naar de betreffende pagina’s:
Zaventem (Brussels Airport)
www.brusselsairport.be > Passagiers met verminderde mobiliteit
Oostende-Brugge (Ostend Airport)
www.ostendairport.aero/ > Passagiers > Mensen met een beperkte mobiliteit
Antwerpen (Antwerp Airport)
www.antwerpairport.aero/ > Passagiers > Mensen met een beperkte mobiliteit
Charleroi (Brussels South Airport)
www.brussels-charleroi-airport.com > Uw reis voorbereiden > PRM bijstand (PRM = Passengers with
Reduced Mobility)
Luik (Liège Airport)

www.liegeairport.com > PRM
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