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Algemene voorwaarden uitleendienst afdeling Neeroeteren-Opoeteren-Dorne: 

1. Betalen van een waarborg (zie lijst hieronder), deze is afhankelijk, of u in bezit bent van een geldige Rode 
Kruiskaart van onze afdeling van het huidig jaar. 

2. Een minimumhuur van 14-dagen wordt altijd aangerekend. 

3. Personen, die in bezit zijn van een geldige Rode Kruiskaart van afdeling Neeroeteren-Opoeteren-Dorne of 

Maaseik van het huidig jaar, krijgen 1 maand gratis uitlening aangeboden. Deze maand gaat in na de verplichte 
14 dagen huur. Dit houdt in dat voor de eerste 6 weken de uitlening een vaste prijs heeft van ½ maand huur. 
Vervolgens betaalt men een vaste huurprijs per maand (zie lijst hieronder). 

4. Personen, die niet in bezit zijn van een geldige Rode Kruiskaart, betalen de officiële prijzen van Rode Kruis 
Vlaanderen met een minimum huur van 14 dagen (zie lijst hieronder) of krijgen de mogelijkheid om 
alsnog een gift te doen van minimum €5. Zij hebben dan GEEN recht op 1 maand gratis uitlening, wel 

kunnen zij genieten van voordeliger huurprijzen en waarborgen. Nadien ontvangt deze per post een Rode 
Kruiskaart. 

5. Voor levering/ophaling van materialen binnen Neeroeteren-Opoeteren-Dorne wordt een minimumkost van 
€5 aangerekend per rit. Voor levering buiten ons grondgebied gelden andere prijzen, deze worden op 
voorhand afgesproken met de chauffeur.  

6. Elektrische hoog-laag bedden, worden altijd door ons geleverd, gemonteerd en uitgetest. Bij ophalen 

wordt deze terug getest en door ons gedemonteerd. 
 

 prijzen met geldige Rode Kruiskaart van 
Rode Kruis afdeling  

Neeroeteren-Opoeteren-Dorne of Maaseik 

de officiële prijzen van  
Rode Kruis Vlaanderen 

Omschrijving Waarborg Huur per 
maand 

Minimum huur 
(eerste 6 weken) 

Waarborg Huur per 
maand 

Minimum huur 
(14 dagen) 

Vier- en driepikkel 

 
€ 10 € 3 

€ 1,5 +  

1 mnd gratis 
€ 10 € 4 € 2 

Krukken  
volwassenen en kinderen 
 

€ 10 € 3 
€ 1,5 +  

1 mnd gratis 
€ 20 € 4 € 2 

Gaankader (Looprek) 

 
€ 10 € 3 

€ 1,5 + 

 1 mnd gratis 
€ 20 € 4 € 2 

Rollator 
 

€ 10 € 3 
€ 1,5 +  

1 mnd gratis 
€ 25 € 4 € 2 

Nachtstoel (Toiletstoel) 

 
€ 20 € 5 

€ 2,5 + 

 1 mnd gratis 
€ 20 € 7 € 3,50 

Rolstoel voetsteun  
(beensteun) 

€ 25 € 10 
€ 5 +  

1 mnd gratis 
€ 110 
(€ 135) 

€ 14  
(€ 16) 

€ 7 
(€ 8) 

Elektrisch hoog-laag bed + 

standaard matras 
(ziekenoprichter/onrusthekken) 

€ 50 € 20 
€ 10 + 

 1 mnd gratis 
€ 125  
(€ 175) 

€ 24  
(€ 28) 

€ 12 
( €14) 

Matras Tempur € 10 € 5 
€ 2,5 + 

 1 mnd gratis 
€ 25 € 16 € 8 

Ziekentafel  
 

€ 10 € 2 
€ 1 +  

1 mnd gratis 
€ 20 € 2,80 € 1,40 

 
Vanwege hygiënisch redenen wordt volgend artikel alleen te koop aangeboden:  

 
Artikel  Aankoopprijs 

 
Emmer voor nachtstoel 
 

€ 10 

 

Huurder of afhaler met volgend huurovereenkomstnummer………………………………………… gaat akkoord met 
deze voorwaarden,  
 

 
(handtekening) 

 Verantwoordelijke: Jetty de Loor 
 

Rode Kruis Lokaal, Ophovenstraat 69, 3680 Neeroeteren     
                                  

 
Voor dringende gevallen om 

materiaal te ontlenen, 
zijn we bereikbaar tot 20:00 uur 

op  
0496 – 62 08 67 

 

Vaste openingstijden 
uitleendienst:  

(op feestdagen gesloten) 
Dinsdagavond van: 

18:00 – 19:00 uur 
Zaterdagochtend van: 

10:30 – 11:30 uur 


