
Сервіс
Регіон Західна Фландрія

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 контактного центру будуть раді допомогти:

050 44 05 00 (кожного робочого дні від 8:30 до 12:00 і від 13:30 до 17:00, 
виняток – п’ятниця після обіду) 

westvlaanderen@cm.be

За попереднім записом
Для вирішення складніших питань та обробки файлів ви можете записатися на 
прийом до одного з наших 53 офісів у Західній Фландрії. 

050 44 05 00

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

Офіси зі стійкою реєстрації
Тут ви можете поставити відносно просте запитання або записатися на прийом. 
У 14 офісах є стійка реєстрації, яка працює кожен робочий день від понеділка 
до п'ятниці з 8:30 до 12:00: Брюгге, Бланкенберге, Діксмюйде, Іпр, Ізегем, 
Кортрейк, Менен, Остенде, Осткамп, Тільт, Торхаут, Руселаре, Варегем і Верн.

Є також години прийому в Гістелі, Харелбеку, Поперінгу, Сінт-Круїсі та Звевегемі. 
Графік роботи дивіться на сайті www.cm.be/kantoren. 

Під час шкільних канікул графік може відрізнятися. 



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

050 20 76 76

zorglijn.westvlaanderen@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. 

Ви можете звернутися до нижченаведених офісів із будь-яких питань, 
що стосуються опіки, без попереднього запису:

• Остенде (Ieperstraat 12): Четвер від 9:00 до 12:00
• Руселаре (Mandellaan 79): Понеділок від 9:00 до 12:00
• Кортрейк (Veemarkt 23): Вівторок від 9:00 до 12:00
• Брюгге (Oude Brug 19): Понеділок від 8:30 до 12:00

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

R.P. Lieven Van De Meulebroeke, Beneluxpark 22, 8500 Kortrijk – грудень, 2021


