Uitleendienst Rode Kruis Mol
De meest uitgeleende producten zijn krukken. Daarvan hebben we er dan ook een
heel stel in voorraad, in allerlei maten. Ook andere hulpmiddelen behoren standaard
tot ons gamma. Bedden ontlenen we niet, op vraag kunnen hier wel de nodige
contacten voor gelegd worden.
Al ons uitleenmateriaal is gebruiksvriendelijk en beantwoordt aan de Rode
Kruiskwaliteitsnormen.
In onderstaande tabel vind u alle materialen die wij ontlenen.
Materiaal
Bedtafel op voet
Detailloper
Kinderkrukken
Kinderrolstoel
Krukken
Looprek
Oefenfiets
Okselkrukken
Rolstoel
Wandelstok
WC-emmer
WC-stoel
Ziekenoprichter

Huur/maand
€2,50
€4,00
€5,00
€16,00
€4,00
€4,00
€14,00
€6,00
€16,00
€2,50
/
€7,00
€5,00

Waarborg
€10,00
€8,00
€25,00
€125,00
€20,00
€20,00
€75,00
€50,00
€125,00
€5,00
/
€20,00
€15,00

Aankoopprijs

€20,00

Uitleentermijn
Elk hulpmiddel kan je voor een periode van maximaal 6 maanden ontlenen. Als je het
langer nodig zou hebben, is het immers meestal goedkoper om het materiaal zelf aan
te kopen.
We verkopen zelf geen hulpmiddelen (met uitzondering van de wc-emmer). Wel
kunnen we je helpen bij de aankoop ervan met tips, adressen en informatie over
financiële premies.
Beperkt huurgeld
Om de kwaliteit van onze hulpmiddelen te blijven garanderen, vragen we een beperkt
huurgeld. Daarnaast vragen we ook een waarborg als garantie dat de hulpmiddelen
ook door een volgende persoon in perfecte staat kunnen ontleend worden.
Je weet niet precies hoe het hulpmiddel te gebruiken?
Dat is geen enkel probleem. Voor je onze uitleendienst verlaat, demonstreren we
graag hoe het moet. Je krijgt ook een folder mee naar huis zodat je alle informatie
nog eens rustig thuis kunt nalezen.

Rolstoelen, krukken, loophulpen, ... : al deze hulpmiddelen kun je lenen bij onze
uitleendienst voor hulpmiddelen. Al ons uitleenmateriaal is gebruiksvriendelijk en
beantwoordt aan de Rode Kruiskwaliteitsnormen. Onze medewerkers staan je
bovendien met raad en daad bij zodat je de hulpmiddelen juist gebruikt.
Kwaliteit gegarandeerd
Onze hulpmiddelen zijn van de hoogste kwaliteit. We hebben alleen hulpmiddelen
die goedgekeurd zijn door de Technische Commissie. Die bestaat uit kine- en
ergotherapeuten, technici, onderzoekers, vrijwilligers en professionele medewerkers
van het Rode Kruis. Alleen licht, maar stevig materiaal geraakt door de selectie.
Daarnaast moeten de hulpmiddelen ook rugsparend zijn en moeten ze vlot
transporteerbaar zijn.
Meer informatie
Voor meer info kan u steeds terecht op volgend adres: Vareselaan 22, 2400 Mol.
Voordat je naar onze uitleendienst komt, bel je best even, zo ben je zeker dat iemand
voor je klaar staat. Telefoonnummer: 014 31 67 73

