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Goedgekeurd door het vast bureau d.d. 03/38/2020.

Wat is de boodschappendienst ?
De boodschappendienst van het lokale dienstencentra biedt hulp aan iedere inwoner van Zedelgem, die
niet (meer) in staat is om zelfstandig boodschappen te doen.
Alle boodschappen moeten plaats vinden op het grondgebied !
Er wordt in de eerste plaats begeleiding aangeboden bij het aankopen van levensmiddelen.
De boodschapper kan samen met je, of, indien je niet langer mobiel bent, in jouw plaats de nodige
levensmiddelen helpen aankopen.
Boodschappen naar de apotheek en naar het postkantoor kunnen eveneens door onze boodschapper
uitgevoerd worden.
Voor alle andere boodschappen (buiten het grondgebied), kan je gebruik maken van onze vrijwillige
chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale, die je hierbij kunnen vergezellen.

Hoe werkt de boodschappendienst ?
Er kan gebeld worden om boodschappen aan te vragen. De medewerker bekijkt wanneer een vrijwilliger
beschikbaar is om de boodschappen uit te voeren en geeft dit zo vlug mogelijk door. Er zijn geen
boodschappen mogelijk op feestdagen.
Minstens twee werkdagen op voorhand, dien je een aanvraag te doen via het lokaal dienstencentrum de
Braambeier.
Bij je aanvraag, moeten volgende gegevens vermeld worden :
je adresgegevens
om welke boodschappen gaat het
naar welke winkel wens je te gaan
wens je mee te gaan met de boodschapper
De boodschappen worden samen uitgevoerd :
Je wordt thuis opgehaald door onze boodschapper en naar de winkel gebracht. Samen met de begeleider
worden alle boodschappen gedaan, waarna je terug thuis afgezet wordt.
De begeleider zet de boodschappen binnen. Je zet zelf de boodschappen op de juiste plaats.
De boodschappen worden door ons uitgevoerd :
Indien je je moeilijk kan verplaatsen, kan je je boodschappenlijstje en het nodige geld mee geven aan onze
medewerker. Onze medewerker zal voor jou de nodige boodschappen doen en deze terug bij je afzetten.
Zorg voor voldoende geld en een zo gedetailleerd mogelijke boodschappenlijst.
De boodschapper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde aankoop !
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Kostprijs ?
Er wordt een vergoeding per kilometer aangerekend. Dit is het wettelijk tarief vastgesteld voor
overheidspersoneel. We houden rekening met de eerste twee cijfers na de komma (indexering in juli). Het
tarief kun je steeds bevragen in het dienstencentrum.
Deze vergoeding dient betaald te worden aan de medewerker, op het ogenblik dat de boodschappen bij u
binnen gezet worden.
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