
Uitleendienst Rode Kruis Mol 

Uitleenvoorwaarden 

Al ons uitleenmateriaal is gebruiksvriendelijk en beantwoordt aan de huidige kwaliteitsnormen. In 

onderstaande tabel vind je alle materialen die Rode Kruis Mol ontleent. 
 

Omschrijving huurprijs* minimumhuur waarborg aankoopprijs 
Elleboogkrukken Volwassen, kinderen of XL           6,00 €                   3,00 €        20,00 €    

Okselkrukken           6,00 €                   3,00 €        20,00 €    

Wandelstok           6,00 €                   3,00 €        10,00 €    

Looprek           6,00 €                   3,00 €        20,00 €    

Rollator           6,00 €                   3,00 €        25,00 €    

Rolstoel volwassenen met been- of voetsteunen         18,00 €                   9,00 €      110,00 €    

Rolstoel kinderen met been- of voetsteunen         18,00 €                   9,00 €      110,00 €    

Zitkussen rolstoel - Jay-combi (voorgevormd)           4,00 €                   2,00 €        25,00 €    

Toiletstoel           9,00 €                   4,50 €        20,00 €    

Wc emmer                    10,00 €  

hoog-laagbed zonder matras en onrusthekken         30,00 €                 15,00 €      125,00 €    

hoog-laagbed met matras en onrusthekken         36,00 €                 18,00 €      175,00 €    

Hometrainer         18,00 €                   9,00 €        75,00 €    
*Huurprijs is per maand 

Uitleentermijn 

Hulpmiddelen worden voor maximum 6 maanden ontleent. Als je een hulpmiddel langer nodig hebt 

is het vaak voordeliger om het hulpmiddel zelf aan te kopen. 

Rode Kruis- Mol verkoopt zelf geen hulpmiddelen (met uitzondering van de wc-emmer). 

Huurprijs en waarborg 

Om de kwaliteit van onze hulpmiddelen te blijven garanderen, wordt een huurprijs gevraagd. Voor 

alle hulpmiddelen wordt een minimumhuurprijs van twee weken gevraagd. 

Om ervoor te zorgen dat de volgende ontlener de hulpmiddelen in perfecte staat kan ontlenen wordt 

een waarborg gevraagd. Als het hulpmiddel in goede staat wordt terugbezorgd ontvang je de 

waarborg terug. 

De uitleenconsulent bepaalt of het uitgeleende hulpmiddel in goede staat verkeerd. 

Zowel huurprijs en waarborg worden contact afgerekend 

Hoe het hulpmiddel gebruiken? 
 

Al ons uitleenmateriaal is gebruiksvriendelijk. De uitleenconsulent demonstreert graag hoe je het 

hulpmiddel gebruikt. Je krijgt ook een folder mee naar huis zodat je alle informatie nog eens rustig 

thuis kunt nalezen. 

  



 

Kosten levering hulpmiddelen aan huis 

Indien materiaal aan huis wordt geleverd mogen er vervoerskosten worden aangerekend: 

- Op het grondgebied van de afdeling: forfait van 5 euro/rit (10 euro voor leveren en ophalen). 

- Buiten grondgebied van de afdeling: de geldende kilometervergoeding voor intern gebruik 

voertuigen (bij publicatie: 0.49 euro/km) met een minimum van 5 euro/rit.  

Elektrische hoog-laagbedden worden altijd aan huis gebracht en opgesteld. Andere hulpmiddelen 

worden in principe afgehaald, tenzij anders besproken. 

 

 
Voor meer info kan je steeds terecht een van onze uitleenposten: 

- Centrum (0497/94 26 17) 

- Wezel (0473/33 09 89) 
 


