
 

  

 

 
 
Algemene bepalingen: 

1. Het busje wordt enkel gereserveerd voor bewoners die zich op geen andere manier met de wagen 
kunnen verplaatsen dan m.b.v. aangepast vervoer. Zij dienen dit aan te vragen bij de 
verantwoordelijke van de verdieping waar zij wonen of aan de verantwoordelijke van het DVC. 

2. Het busje wordt enkel bestuurd door een chauffeur aangeduid door het WZC Rustenhove.  
3. De aanvraag dient te gebeuren 3 werkdagen vóór de aangevraagde rit met bijgevoegd volledig 

ingevuld document. 
4. Na de aanvraag wordt door de coördinator van het DVC een vrijwilliger gezocht. Indien er geen 

vrijwilliger beschikbaar gevonden wordt voor de gevraagde rit kan deze niet doorgaan. 
5. Indien de rit bevestigd wordt door de coördinator dient de familie de afdeling te verwittigen zodat de 

nodige afspraken gemaakt kunnen worden. 
6. Er is altijd een vertrouwenspersoon van de bewoner die meegaat als begeleider tijdens de heen- en 

terugrit. Indien er op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is als begeleider zal de rit niet 
doorgaan. De afgesproken forfaitaire vergoeding blijft verschuldigd. De bewoner of diens familie zoekt 
zelf een begeleider. Deze begeleider dient op het afgesproken tijdstip mét de bewoner aanwezig te 
zijn thv het onthaal. 

7. De voorziening heeft het recht om op de dag zelf de rit te weigeren als zij van oordeel is dat de 
gezondheidstoestand van de bewoner op dat ogenblik de verplaatsing niet toelaat. 

8. De afgesproken vergoeding wordt betaald via de verblijfsnota of kostennota. 
9. De wagen is omnium verzekerd met een franchise van 475€. Indien u de wagen zelf bestuurt is deze 

franchise i.g.v. schade door eigen toedoen voor de rekening van de gebruiker. 
 
Vergoeding voor het gebruik van het busje: 

1. Er is een forfait verschuldigd van 20 euro voor alle verplaatsingen tot minder of gelijk aan 20 km. 
2. Voor elke begonnen kilometer boven de 20 km komt er 0,5€/km bovenop het forfait. 

 
Datum + uur aangevraagd vervoer:  / / Vertrekuur:   uur 
        Einduur:   uur 
 
Naam bewoner/gebruiker:       ZB/ WL/ KR/ AN/ DVC 
 
Naam + telnr van de persoon die de bewoner/gebruiker begeleidt: 
 
 
 
Adres (of indien meerdere adressen in volgorde) 
1.      2. 
 
Handtekening bewoner (of diens vertegenwoordiger): 
(In te vullen door de Winde) 
 
 
Naam vrijwilliger: 
 
Aantal gereden kilometer:   km  * < 20 km = 20 € 
       * > 20 km = 20 + (afstand – 20) x 0,5 =           € 


