KLANT VRIENDELIJK
Deze duwrolstoel met het bijgeleverde bord, waarop
de tekst ”Slecht ter been Handy-Car(e) te leen” staat,
zal zeker in uw accommodatie niet misstaan. Sterker
nog, uw maatschappelijke betrokkenheid wordt duidelijk zichtbaar.
Deze stoel draagt zeker bij aan de klantvriendelijkheid
van uw organisatie en/of instelling.

PRIJSLIJST

LOGO
Bij gebruik van
de Handy-Car(e)
mag u het logo in
uw publicatie vrij
opnemen, zodat
de lezer kan zien
dat u deze service
aanbiedt.

1 Handy-Car(e) met muntslot.
Alleen als er een overkapping aanwezig is.
E 250,- per jaar
1 Handy- Care met overkapping van plexiglas.
Overkapping alleen mogelijk indien bevestigingsmuur aanwezig is.
E 300,- per jaar
2 Handy-Car(e)’s in abri met muntsloten.
Abri uitgevoerd in plexiglas, frame rvs.
E 1000,- per jaar
Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar.

Stichting Handy-Car(e)
Postbus 293 – 3940 AG Doorn
Tel. / Fax 0343 707091
e-mail: info@handycare.nl
www.handycare.nl
postbank 1419401

Prijzen zijn inclusief:
•
•
•
•
•

Ingedekte aansprakelijkheid
Onderhoud
Reparatie/onderdelen
Vervanging bij diefstal
Btw

Service
met een
maatschappelijke
uitstraling

www.handycare.nl

DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel het ter beschikking stellen van
duwrolstoelen e.d. om openbare gelegenheden beter toegankelijk te maken voor mensen, die slecht ter been zijn.
Deze stichting heeft geen winstoogmerk.

DE OPLOSSING
De Handy-Car(e) service biedt dan de passende oplossing. Deze stoel heeft een moderne vormgeving en
wordt door middel van een muntslot op uw locatie aan
de bezoeker beschikbaar gesteld.
Het muntslot zorgt ervoor dat de Handy-Car(e) weer
naar zijn plek wordt terug gereden.

1 Handy-Car(e) met overkapping van plexiglas.
Overkapping alleen mogelijk indien er een
bevestigingsmuur aanwezig is

SLECHT TER BEEN
Er zijn veel mensen die een functiebeperking hebben,
maar nog niet zijn aangewezen op een rolstoel.
Zij zijn slecht ter been of hebben een niet zichtbare
handicap.
Een lange(re) afstand overbruggen kan voor hen lastig
zijn. Ook het te lang staan bij loketten of balies is in veel
gevallen zeer bezwaarlijk.

1 Handy-Car(e) met muntslot.
Alleen als er een overkapping aanwezig is

2 Handy-Car(e)s met muntsloten in abri.
Abri uitgevoerd in plexiglas.

