9 aandachtspunten bij de aanschaf van uw scootmobiel
Met deze checklist willen wij u begeleiden bij uw zoektocht naar het juiste type van scootmobiel. We
hebben deze checklist voor de eenvoud onderverdeeld in 3 thema’s
a.

Wat wilt u gaan doen met uw seniorenscooter ?
1. Indien u voornamelijk lange tochten met uw scootmobiel wil rijden.
Kies dan voor een
o robuuste buitenscooter O grote wielen ( comfort ) o Voldoende zware batterijen
2. Indien u eerder eens seniorscooter wenst voor vlake plaatsen vooral binnen ,

bijvoorbeeld een shoppingcenter, de zeedijk of meenemen in de wagen ?
Kies dan voor een
o opvouwbare binnenscooter

3. Nadat u met de scooter gereden hebt moet u deze ook kunnen stallen en opladen.
o Is uw stalling/berging/garage regen- en tochtvrij ?
o Is er in uw berging een elektrisch oplaadpunt voorzien ?
b.

Comfortabel en veilig op uw mobility scooter.
4. Het belangrijkste is dat u comfortabel kan rondrijden met uw seniorenscooter.
o Voorzien van vering o Aanpasbare stuurkolom o Comfortabele en aanpasbare zetel
5. Veilig op uw scootmobiel is ook een veilig gedrag op de weg. Test zeker uw

rijvaardigheid uw reflexen en rij defensief in het verkeer!
o

Rijvaardigheid getest

o Defensief rijden in het verkeer

6. Vergeet ook niet de mogelijke extra hulpmiddelen die het gebruik u een stuk

comfortabeler maken.
o krukkenhouder , o windscherm , o afdekhoes,
o beschermhoes zetel
o spiegels ,
o Regenponcho , o warm schootskleed , o boodschappenmand
c.

De mobility scooter en zijn omgeving
7. Voor de aanschaf van uw scootmobiel moet u ook even bekijken welke maximale

snelheid.

o 6km/h stapvoets

o 12 km/h

o 18 km/h

8. De wendbaarheid van uw scooter en stabiliteit hangt ook af van het aantal wielen.
o 3 wielen
o 4 wielen
o 5 wielen
9. Bekijk zeker al uw doorgangen in en rond het huis en de meeste
o Doorgangen zijn breed genoeg ? (90 cm)
o Geen te grote drempels (7 cm)
o Geen draaideuren die de doorgang bemoeilijken
o Andere mogelijke obstakels
Vul dit formulier in en kom gerust even langs en dan bekijken we het samen.
Uiteraard steeds vrijblijvend !
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