
Сервіс
Регіон Фламандський Брабант, Брюссель

Замовлення документів, перегляд відшкодування, відстеження платежів, 
повідомлення про госпіталізацію… усе це можна зробити на сайті 
www.cm.be/mijn-cm. У вас є смартфон? Завантажте додаток Mijn CM.

Не вдається знайти відповідь на сайті CM? 
Працівники сервісного центру будуть раді допомогти:

CM Сінт-Міхільсбонд 02 240 85 31 (кожного робочого дня від 8:30 до 
12:00 та від 13:00 до 17:00, у п’ятницю до 16:00)

smb@cm.be   

За попереднім записом
Для вирішення складніших питань та обробки файлів ви можете записатися на 
прийом до одного з наших 27 офісів у Фламандському Брабанті, Брюссель. 

CM Сінт-Міхільсбонд 02 240 85 31

огляд офісів для запису через www.cm.be/contact

Офіси зі стійкою реєстрації
Офіс CM Ассе, Steenweg, 24: Вівторок, середа й п’ятниця від 9:00 до 12:00

Офіс CM у Брюсселі, Lakensestraat 156: Понеділок і вівторок від 9:00 до 12:00, 
середа від 13:30 до 17:00

Офіс CM Галле, Ninoofsesteenweg 17: Понеділок від 13:30 до 17:00, вівторок, 
середа, четвер, п’ятниця від 9:00 до 12:00 

Офіс CM Вілворде, Nolet De Brauwerstraat 19: З вівторка до  п’ятниці від 9:00 до 
12:00, середа від 13:30 до 17:00

Офіс CM у Тервюрені, Melijndreef 11: 
Понеділок і середа від 9:00 до 12:00
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Офіс CM у Сінт-Йоріс-Вінґе, Leuvensesteenweg, 210: Середа від 9:00 до 12:00     

Офіс CM у м. Ланден, Stationstraat 26A: П’ятниця від 9:00 до 12:00 

Офіс CM у м. Герент, Mechelsesteenweg, 484: Середа від 13:30 до 16:30

Офіс CM у м. Кортенберг, Leuvensesteenweg, 290: Четвер від 9:00 до 12:00

Під час шкільних канікул графік може відрізнятися, див.: www.cm.be/contact

Виникли питання щодо опіки?  
Звертайтеся на гарячу лінію Care line!

078 15 34 00

zorglijn.vlaamsbrabant@cm.be

Співробітник уважно вислухає вашу ситуацію та:
• організує (тимчасову) допомогу вдома з урахуванням ваших потреб;
• надасть інформацію та консультації щодо відшкодування витрат;
• надасть особисту домашню сигналізацію;
• організує виїзд додому для консультації з терапевтом з ергономіки;
• запише на прийом до соціального працівника. 

Надсилаєте довідки від лікарів чи інші документи? 
Надсилаєте довідки від лікарів чи інші документи? Використовуйте поштову 
скриньку CM (не для конфіденційних документів/звітів про хворобу). Перелік 
адрес можна знайти за посиланням:

www.cm.be/brievenbussen
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