
   

 

 

Huren scootmobiel 

De slimme optie voor tijdelijk gebruik 
Zoekt u een zorghulpmiddel voor een paar dagen, weken of maanden? Dan is huren vaak een 

voordelige en verstandige optie. Medipoint heeft een uitgebreid huurassortiment, van 

krukken, hometrainers en scootmobielen tot elektrische borstkolven, sta-opstoelen en 

lichttherapielampen. 

 

Huren? Regel het nu online! Via onze website https://www.medipoint.nl/Huren 

Hoe werkt het? 
1. Vink aan op bovenstaande website welke scootmobiel die u wilt huren. 

2. Vul vervolgens uw gegevens in. 

3. Klik op ‘Verstuur’. 

4. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op, zodat wij uw aanvraag verder kunnen 

oppakken. 

 

Let op: Kleur, type of merk kan afwijken van de foto 

 

Scootmobiel (eenvoudig, meeneembaar) 

Onze compacte scootmobielen zijn eenvoudig te demonteren. Zo kunt u deze snel 

meenemen tijdens een dagje weg. Voor het bezorgen en ophalen van de scootmobiel 

brengen wij € 25,00 in rekening per rit. (Minimale huurperiode van 1 maand)  

Huurprijs 

€1. 50 per dag 

https://www.medipoint.nl/Huren
https://www.medipoint.nl/scootmobielhuren/


   
 

 

Scootmobiel (eenvoudig, niet demonteerbaar) 

Onze compacte scootmobielen zijn ideaal wanneer u een dag op stap gaat. Voor het 

bezorgen en ophalen van de scootmobiel brengen wij € 25,00 in rekening per rit. 

(Minimale huurperiode van 1 maand)  

Huurprijs 

€2. – per dag. 

 

Scootmobiel (groot model) 

Een handig hulpmiddel wanneer u een langere afstand moet overbruggen, en slecht ter 

been bent. Voor het bezorgen en ophalen van de scootmobiel brengen wij € 25,00 in 

rekening per rit. (Minimale huurperiode van 1 maand)  

 Huurprijs 

€3. – per dag. 

  

https://www.medipoint.nl/scootmobielhuren/
https://www.medipoint.nl/scootmobielhuren/


   

Aanvullende informatie over Verhuur scootmobielen Medipoint 

Verzekering  

De scootmobiel verzekering is inbegrepen bij de huurprijs. Naast het verzekeringsplaatje ontvangt de 

huurder  een verzekeringsbewijs en een schadeformulier.  

De huurder  is met de verzekering voorzien van een WA dekking. Iedere bestuurder van een 

scootmobiel dient WA verzekerd te zijn. Een WA verzekering betekent dat de huurder verzekerd is 

voor schade die de huurder eventueel met de scootmobiel aan anderen veroorzaakt en waarvoor de 

huurder wettelijk aansprakelijk is.  

Er is geen dekking tegen diefstal en aanrijding. Indien er sprake is van diefstal of aanrijding moet de 

huurder  onmiddellijk contact opnemen met onze organisatie. De schade zullen we verhalen op de 

veroorzaker met behulp van het ter plekke ingevulde schadeformulier. 


