Taxicheque
Luister

Kan je je niet meer vlot verplaatsen?
En biedt het openbaar vervoer geen oplossing of beschik je niet over een auto?
Dan kunnen taxicheques je helpen.

Wat zijn taxicheques?
Met taxicheques kan je aan een voordeeltarief taxiritten in Mechelen betalen. Elke cheque heeft
een waarde van 2,50 euro. Jij betaalt bij aankoop slechts de helft. De cheques zijn per 10 te
koop.

Voor wie?
Mechelaars met verplaatsingsmoeilijkheden of een beperkt inkomen.
Je moet dus:
Gedomicilieerd zijn in Mechelen.
Een begeleiderspas hebben. Personen met een handicap en ouderen vanaf 75 jaar kunnen
een begeleiderspas aanvragen.
Of een UiTPAS met kansentarief hebben.

Waar koop je ze?
Via het snelloket in het Huis van de Mechelaar.
Via het e-loket. Na betaling ontvang je de aangekochte cheques per post.
Via de balie in het Sociaal Huis. Hier kan je enkel met cash betalen.
Hou altijd je identiteitskaart en begeleiderspas of UiTPAS bij de hand.

Hoe gebruik je taxicheques?
Je reserveert je taxirit bij een van de deelnemende taxibedrijven en betaalt ter plekke met de
cheques.
Opgepast: De deelnemende taxi’s doen hun uiterste best om je vlot en snel te bedienen. Het
kan echter wel eens gebeuren dat hun agenda volgeboekt is. Bekijk op dat moment met de
taxifirma of een ander tijdstip mogelijk is.

Deelnemende taxibedrijven
Eco Drive Taxi - 015 330 330 (niet tijdens het weekend)
Intelligent Service - 0478 55 24 24
KM Taxi - 0484 03 03 73
Mechelse taxi - 0493 51 31 61
Smart-Taxi - 0487 13 05 19
SAM Taxi - 0492 84 83 83
Snel-Taxi - 0487 355 355
Taxi Euro - 0497 55 50 00

Mobiliteit
Huis van de Mechelaar
Reuzenstraat 1
2800 Mechelen
Navigeer
+32 15 29 89 18
mobiliteit@mechelen.be
http://www.mechelen.be/meldingen
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