
 

Vragenlijst personenvervoer naar vaccinatiecentrum 
1. Mogen wij uw gegevens gebruiken om uw eventuele vervoer naar het vaccinatiecentrum te regelen? De 

door u opgegeven informatie wordt enkel hiervoor gebruikt. 

 ☐ Neen ☐ Ja 

Persoonlijke gegevens 

2. Naam:     
  Voornaam  Achternaam  

3. Geboortedatum:       
  MM  DD  JJ     

4. Adres    
  Straat + Huisnummer  Gemeente  

5. Telefoonnummer   
  Telefoonnummer  

6. Afspraak 

vaccinatie 

    

  Datum  Uur  
      

Inschatting vervoer 

7. Heeft u zelf nog een wagen? 

 ☐ Neen 

Ga naar vraag 8 

☐ Ja 

Wijzen op het gemak, de bewegwijzering, de parking op 200m van 

het vaccinatiecentrum. 

8. Heeft u kinderen of andere mensen (in uw bubbel) die u naar het vaccinatiecentrum kunnen brengen? 

 ☐ Neen 

Ga naar vraag 9 

☐ Ja 

Deze mogen indien nodig met u het hele traject ter plekke 

doorlopen. 

9. U weet dat u ook gebruik kan maken van het openbaar vervoer?  

Er rijdt voortdurend een pendelbus tussen het station van Hasselt, het Dusartplein en het vaccinatiecentrum. 

Om het station van Hasselt rechtstreeks te bereiken met De Lijn kan dat vanuit Herk-de-Stad met lijn 299, vanuit Alken met 

lijnen 21 A, lijn H18 (H81) en lijn H17, vanuit Zonhoven met lijnen 22/23 en lijn 52, vanuit Diepenbeek met lijn 20a, lijn 36 en 

lijn 45.  

De treinen rijden gratis mits vertoon van ticket en uitnodiging.  

 ☐ Dit is voor mij geen optie. ☐ Ja 

10. Bent u aangesloten bij de (gemeentelijke) mindermobielencentrale? 

 ☐ Neen 

Ga naar vragen 11-13 

☐ Ja 

Doet u niet liever daarop beroep? Deze mensen kunnen daar op u 

wachten of met u het traject doorlopen. 
     

Indien er een taxi wordt besteld 

11. Moet er rekening worden gehouden met een rolstoel? 

 ☐ Neen 

Ga naar vraag 12 

☐ Ja 

Indien ja, ga naar vraag 11b 

11b.  Kan u uit die rolstoel en kan deze mee in de koffer of moet er rolstoelvervoer worden voorzien? 

 ☐ Rolstoel in koffer ☐ Rolstoelvervoer 

12. Als de taxi u komt ophalen, kan u zelf uitstappen en het traject binnen doorlopen? 

 ☐ Neen 

Is er iemand die met u mee kan (met 

de taxi) om u te begeleiden? 

☐ Ja 

 

 Ter info: De taxiritten kosten u 2 x 3,75 euro. Het zou handig zijn als u dat gepast kan betalen, of met de 

bankkaart. 

13. Heeft u verder nog vragen?   

   
 

 


