PENDELDIENST BUITENBEENPOP 2017
Wat is de pendeldienst?
 De pendeldienst zorgt voor het vervoer tussen het station (NMBS) en het
festivalterrein.
Het is een gratis service voor de festivalbezoekers die gebruik maken van het openbaar
vervoer met name de trein of de lijnbus (halte aan het station)


In vogelvlucht ligt het festivalterrein op ’n kilometer wandelafstand een kleine 20
minuten door ’t centrum van Leopoldsburg, richting militair domein



Om alles vlot in kaart te kunnen brengen en te zorgen dat iedereen tijdig terplekke
geraakt, vragen we enkele gegevens
 Totaal aantal festivalgangers (inclusief begeleiding en rolstoelgebruikers)
 Aantal rolstoelgebruikers waarbij we een onderscheid maken tussen “vaste”
rolstoelgebruikers en rolstoelgebruikers die zelf nog transfers kunnen doen
 Hebben de vaste rolstoelgebruikers hulpmiddelen nodig om de transfer te maken
in Leopoldsburg station. Bv: lift of platform voor het in en uitstappen.
 De exacte uren van aankomst en vertrek van de trein of bus te Leopoldsburg, die
jullie wensen te nemen.

De pendeldienst houdt rekening met de tijd die jullie nodig hebben van het festivalterrein tot
aan het station. Bij jullie aankomst spreken we af op welke plaats en tijd we jullie verwachten
om tijdig terug te keren.
Gegevens
Die nodig zijn voor een goed verloop van de pendeldienst











Naam voorziening:
Contactpersoon
Telefoon / GSM / e‐mail adres
Totaal aantal festivalgangers
Totaal aantal rolwagens
Vaste rolwagens (niet vouwbaar)
Aard van hulp aan station van Leopoldsburg: lift of platform al dan niet vereist
Vervoermiddel trein of bus
Uur van aankomst in het station van Leopoldsburg
Uur van vertrek in het station van Leopoldburg

Gegevens doormailen naar guntercarmans@telenet.be

PENDELDIENST BUITENBEENPOP 2017
Contactgegevens zorgafdeling
Naam zorgafdeling
Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Contactpersoon
Naam

Voornaam

Telefoon

Gsm

E‐mail
Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Totaal aantal festivalgangers
Totaal aantal rolwagens
Vaste rolwagens (niet vouwbaar)
Aard van hulp aan station van Leopoldsburg:
lift of platform vereist?

Ja

Nee

Vervoermiddel trein of bus

Trein

Bus

Uur van aankomst in het station Leopoldsburg

00:00

Uur van vertrek in het station Leopoldburg

00:00

Alle velden zijn verplicht in te vullen.

Vul dit formulier in en stuur het terug via e‐mail naar:
guntercarmans@telenet.be

