LIGGING DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA - SECRETARIAAT NOWEDO (A)
Met de wagen: komend van de ring Kruisvest naar de kerk Sint-Kruis,
voorbij de kerk en rondpunt, 2e straat = Polderstraat, 2e straat rechts,
2 keer links en je bent er!
Ruime parking voorzien vooraan het gebouw



Openbaar vervoer: Bus van station naar kerkplein Sint-Kruis nr 6,11 of 16.
Te voet ongeveer 500 m.
Belbus: Aan DOC Effeta is er een belbushalte. Deze halte valt onder belbus Damme/bus 49.
Ook onze bezoekers kunnen van deze service gebruik maken.
Hiervoor is tijdig bij De Lijn reserveren aangeraden!
Hoe doen jullie dat?
Voor horenden
Telefonisch reserveren bij de belbuscentrale: 059 56 52 56 en dit minstens 2 uur
vooraf
De belbuscentrale is elke dag open van 06u00 tot 19u30 en op zaterdag, zon- en
feestdagen van 07u30 tot 15u00
Voor doven, slechthorenden en slechtzienden
- Bewaar het bijgevoegd aanvraagformulierbelbus op in jullie map
- Wens je na een bezoek aan Effeta een belbus, vul dat aanvraagformulier in
- Mail of fax ze minstens 1 dag vooraf door naar De Lijn (best voor de middag):
belbus.wvl@delijn.be - fax 059 56 52 36

Aanvraag reservatie belbus De Lijn West-Vlaanderen
belbus.wvl@delijn.be
Formulier enkel te gebruiken door personen die medisch verantwoord geen telefonische
belbusreservatie kunnen doen (auditief gehandicapten).
Deze aanvraag volledig invullen en tenminste 1 dag op voorhand en vóór 16 uur
versturen naar de belbuscentrale.

Klantnummer: .............. Datum aanvraag: ................. Uur aanvraag: ................
Naam en voornaam: ......................................................................................
*Adres: ........................................................................................................
*Faxnummer: ..............

*GSM: ............................ (eventueel voor SMS dienstmeldingen)

*E-mailadres: ..............................................................................................
*Telefoonnummer tweede contactpersoon: ......................................................
(* enkel in te vullen indien geen klantnummer)

Aanvraag reservatie belbus

Heenreis
Datum: ...................... Aantal personen: .................. Vertrekuur: ..................
Gemeente + opstaphalte: ..............................................................................
Gemeente + afstaphalte: ...............................................................................
 Opmerking of vermelding aansluiting: ..........................................................
...................................................................................................................
Terugreis
Datum: ...................... Aantal personen: .................. Vertrekuur: ..................
Gemeente + opstaphalte: ..............................................................................
Gemeente + afstaphalte: ...............................................................................
 Opmerking of vermelding aansluiting: ..........................................................
...................................................................................................................

