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CAB VI GEBOEKT (geboekte afspraken) 

 
Vanaf nu is het mogelijk om geboekte afspraken te maken met afstandstolken.  Dit betekent dat de 
dove een reservatie voor een gesprek kan aanvragen. 
 
Wanneer moet je een reservatie gebruiken? 
Als je gewoon via de afstandstolkendienst wil bellen naar een horende persoon die Nederlands praat, 
dan moet je niet reserveren.  Wanneer moet je dan wel reserveren? 
 

- Als je via de afstandstolkendienst wil communiceren met een horende persoon die naast je 
zit, dan reserveer je het beste.   Als je niet reserveert, dan is het mogelijk dat je in de wachtrij 
terechtkomt als je belt naar de afstandstolkendienst, de afstandstolk is op dat moment dan 
bezig met een andere klant.  Als je vooraf reserveert, dan wordt de tolk voor u vastgezet en 
kom je niet in een wachtrij als je belt naar de afstandstolkendienst. 

- Als je wil communiceren met een horende persoon die een vreemde taal (bvb Engels of 
Frans) spreekt, dan is het mogelijk niet haalbaar voor de tolk om de opdracht te tolken.  Als 
je vooraf reserveert kan het CAB onderzoeken of er een tolk beschikbaar is die de opdracht 
in de vreemde taal kan tolken. 

- Voorbeelden van situaties: een kleine vergadering met een horende en een dove persoon in 
dezelfde ruimte, bank, een belangrijk telefoongesprek 

 
Hoelang mag je reserveren? 
1 gesprek mag maximum 30 minuten duren, je mag wel 2 keer op een dag reserveren, bijvoorbeeld 1 
keer in de voormiddag en 1 keer in de namiddag. 
 
Wanneer moet je de reservatie aanvragen? 
Je reserveert het beste zo vroeg mogelijk, het minimum is 1 werkdag ervoor.  Als je wil reserveren, 
dan neem je het beste een dag waarop 2 afstandstolken beschikbaar zijn.  Als dit niet lukt op deze 
dag, dan kan je een ander moment kiezen. 
 
Hoe kan je een reservatie aanvragen? 
Op de website van CAB Vlaanderen zie je een menu, en je klikt dan op “Afstandstolken” in het menu.  
Op die pagina kan je het formulier “Reservatie Afstandstolk” downloaden, deze moet je invullen en 
mailen naar afstandstolk@cabvlaanderen.be  Als de afstandstolk vrij is en die opdracht kan 
uitvoeren, zal CAB u een bevestiging mailen.  Als de tolk niet vrij is, zal CAB een andere datum 
vragen. 
 
Hoe bellen naar afstandstolkendienst voor een gereserveerde afspraak? 

- Eerst moet je ervoor zorgen dat je programma myMMX, webcam, internet en de microfoon 
voor de horende persoon klaar en vooraf getest zijn.  Als je gereserveerde afspraak begint en 
je hebt problemen, dan loopt de tijd van de afspraak gewoon door.  Na een half uur wordt de 
gereserveerde afspraak stopgezet, dus het is zeer belangrijk om goed vooraf te testen! 
 

- Probeer ook je GSM of telefoon klaar te leggen.  Als er problemen zijn met de micro van de 
horende persoon, dan kan de horende persoon de telefoon gebruiken om te communiceren 
met de afstandstolk. 
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- Op het tijdstip dat je gereserveerde afspraak is begonnen, moet je bellen met myMMX naar 
“CAB VI Geboekt” (zie video op Vimeo alsook screenshot hier onderaan) 
 

 
 
Wat in geval van problemen en/of annulatie? 

- Als je bij het begin van de gereserveerde afspraak problemen hebt (bvb internet werkt niet, 
de horende persoon is 5 minuten later of je kan niet bellen naar CAB VI Geboekt), dan SMS je 
naar CAB op het nummer 0476 22 91 75 

- Als je een gereserveerde opdracht wil annuleren, dan kan dat op 2 manieren.  Als je 1 of 
enkele dagen van tevoren wil annuleren, dan stuur je een mail naar 
afstandstolk@cabvlaanderen.be.  Als je op de dag zelf wil annuleren, dan SMS je naar 0476 
22 91 75 
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