ZONNEBLOEMAUTO HUREN IN GOES
Rolstoelauto huren: betaalbaar vervoer op maat
Zie voor alle informatie www.zonnebloem.nl en klik op Zoonebloemauto
Op familiebezoek, naar een feestje of winkelen. Met elkaar genieten is het aller belangrijkst. Maar hoe
kom je daar als je gebruik maakt van een rolstoel of een scootmobiel? Het is erg fijn als je niet
afhankelijk bent en zelf kunt gaan waar en wanneer je dat wilt. Met de Zonnebloemauto maken wij het
mogelijk. De Zonnebloem biedt rolstoelvervoer voor een betaalbare prijs. Want iedereen moet in alle
vrijheid op pad kunnen gaan, ook als je gebruik maakt van een rolstoel. Dat is waar wij met elkaar
voor gaan!

De Zonnebloemauto bij u in de buurt
De Zonnebloem is in 2014 begonnen met het verhuren van rolstoelauto's. In deze aangepaste huurauto
is plaats voor een scootmobiel of een persoon in een rolstoel. Daarnaast is er (afhankelijk van de
grootte van de rolstoel/scootmobiel) nog plaats voor 3 of 4 andere personen. Zo kun je dus gezellig
met elkaar op pad. Verspreid over Nederland zijn er verhuurlocaties te vinden. Het doel is om de
komende jaren flink uit te breiden. De dichtstbijzijnde verhuurlocaties zijn Goes, Terneuzen en
Roosendaal .

Huren
De comfortabele rolstoelauto's zijn exclusief te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel
of scootmobiel. De bediening van de zonnebloemauto is niet aangepast. De bestuurder moet in het
bezit zijn van een geldig rijbewijs B.
Een Zonnebloemauto kost € 40,- per dag. Hierbij zijn de eerste 100 kilometer inbegrepen. Wil je meer
rijden dan kost elke extra kilometer € 0,20. De brandstofkosten zijn exclusief. Je krijgt de auto
volgetankt mee en levert de auto weer volgetankt in. De auto is WA-Casco verzekerd. Een ongevalleninzittende verzekering is bij de prijs inbegrepen. Het eigen risico is € 350,-, maar dit is af te kopen
voor € 6,- per dag. Het commerciële tarief voor een dag huur is € 90,-. Dankzij de steun van onze
donateurs kunnen we de huur op een relatief laag niveau houden.

Stap 1: Een Zonnebloemauto pas aanvragen
Om de Zonnebloemauto te kunnen huren heb je een Zonnebloemauto pas nodig. Deze pas kan worden
aangevraagd door de persoon die gebruik maakt van een rolstoel of scootmobiel. De eenmalige
administratiekosten bedragen € 10,-. Na het betalen ontvang je direct een pasnummer waarmee de
Zonnebloemauto gereserveerd kan worden.

Stap 2: Reserveer een auto
Met het pasnummer kun je de Zonnebloemauto eenvoudig reserveren via de website van Welzorg. Let
op: je maakt dan een pre-reservering en krijgt zo snel mogelijk bericht van Welzorg of de auto
beschikbaar is. Je kunt ook direct telefonisch reserveren door te bellen naar 088 - 00 16 717.

Voorwaarden

Wat je moet weten als je een Zonnebloemauto huurt
A. Een huurdag is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 8.30 uur tot
8.00 uur de volgende dag. (Hij mag ook dezelfde dag om 16.30 uur teruggebracht worden).
Op vrijdag moet de auto dezelfde dag worden teruggebracht om 16.30 uur. Een aantal
locaties zijn in het weekend geopend. Zie de website bij verhuurlocaties over de
openingstijden.
B. Een aantal verhuurlocaties zijn ook op zaterdag en/of zondag geopend. Indien de locatie
niet in het weekend is geopend, moet de auto voor een huur in het weekend op vrijdag om
16.30 uur worden opgehaald en op maandag om 08.00 uur worden teruggebracht. Let op:
Hiervoor worden 2 huurdagen in rekening gebracht. Kijk voor de actuele locaties en
openingstijden op zonnebloem.nl/zonnebloemauto.
C.

De huur is incl. WA-Casco en standaard ongevallen inzittende verzekering.

D. Bij schade geldt een eigen risico van € 350,-. Dit eigen risico is af te kopen voor € 6,- per
dag.
E. Bij het ophalen van de auto wordt het rijbewijs van de bestuurder en de Zonnebloemauto
pas gevraagd. Ook kan er om een geldig(e) paspoort of ID-kaart worden gevraagd. Om de
auto te besturen moet je in bezit zijn van rijbewijs B zonder beperkte rijbevoegdheid.
F. De auto wordt met een volle tank meegegeven en moet ook weer met volle tank en
schoon retour gebracht worden.
G. De auto moet op dezelfde vestiging retour gebracht worden als waar hij is opgehaald. In
overleg met Welzorg zijn andere afspraken mogelijk.
H.

De maximale huurperiode is 15 dagen.

I. Met de auto mag in de meeste Europese landen gereden worden. (o.a. België, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland).
Voor andere landen navragen bij Welzorg.
J. In geval van annulering zijn annuleringskosten verschuldigd. Zie hiervoor de algemene
autohuurvoorwaarden op www.welzorg.nl/zonnebloemautoreserveren.
Bekijk de algemene autohuurvoorwaarden op www.welzorg.nl/zonnebloemautoreserveren.
Dankzij de steun van vele donateurs is het mogelijk dat mensen die rolstoel- of scootmobiel gebonden
zijn voor een betaalbare prijs een auto kunnen huren. Een strikte voorwaarde is dan ook dat de huurder
afhankelijk is van een rolstoel of scootmobiel. De auto mag alleen gebruikt worden voor het vervoer
van een rolstoel of scootmobiel inclusief de gebruiker. Indien de gebruiker het voertuig gebruikt voor
andere doeleinden dan vervoer van rolstoel of scootmobiel inclusief gebruiker wordt het commerciële
tarief in rekening gebracht. Het commerciële tarief is € 90,- per dag exclusief brandstof, eerste 100
kilometer vrij en € 0,20 voor elke extra kilometer.
Het besturingssysteem van de Zonnebloemauto is niet aangepast. De bestuurder is daarom in veel
gevallen een andere persoon dan de pashouder. De bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig
rijbewijs (B) zonder beperkte rijbevoegdheid.

Chauffeur nodig?
Wil je de Zonnebloemauto huren, maar ben je op zoek naar iemand die hem kan rijden? Dan is het
mogelijk om er via de Zonnebloem een vrijwillige chauffeur bij te vragen. Als je de auto reserveert bij
Welzorg kun je in het reserveringsformulier of telefonisch (088 - 0016 717) aangeven dat je een
vrijwillige chauffeur nodig hebt. Je krijgt dan een formulier toegestuurd waarmee je bij de

Zonnebloem een vrijwillige chauffeur aan kunt vragen. De Zonnebloem zoekt vervolgens naar een
geschikte chauffeur. De chauffeur zal voor de rit contact met je opnemen. Hij haalt de
Zonnebloemauto op en komt je thuis ophalen en brengt je ook weer thuis.

Er zijn een aantal dingen die je moet weten als je gebruik maakt van een vrijwillige chauffeur:
•
•

•
•

Indien je gebruik maakt van een vrijwillige chauffeur is het verplicht om het eigen risico van €
350,- af te kopen voor € 6,- per dag. Op deze manier loopt de bestuurder geen extra risico’s.
Indien een vrijwillige chauffeur er niet bij kan blijven op de bestemming en ergens op je moet
wachten, dan krijgt de chauffeur in totaal 20 kilometer om ergens een geschikte plek te vinden
om op jou te wachten. Hier moet je dus rekening mee houden bij het berekenen van de totaal
aantal kilometers. Als de totale gereden kilometers per dag boven de 100 kilometer uitkomen
zijn de extra kosten voor rekening van de huurder. (Dit is € 0,20 per extra gereden kilometer.)
Als de vrijwillige chauffeur ergens moet wachten dan krijgt hij/zij van de Zonnebloem een
kleine vergoeding om te kunnen lunchen.
Indien je de vrijwilliger wél mee wilt nemen naar je bestemming, houdt er dan rekening mee
dat de eventuele entreegelden voor jouw rekening zullen zijn.

Instructie
Nadat je de Zonnebloemauto gereserveerd hebt, krijg je op de huurdag een uitgebreide instructie. Wil
je eerder al bekijken wat de mogelijkheden van de aangepaste huurauto zijn, bekijk dan alvast de
instructievideo's.
De Zonnebloem verhuurt drie type rolstoelauto's. Bekijk via de verhuurlocatiepagina van
www.zonnebloem.nl welke auto er bij jou in de buurt te huur is. Bekijk de pagina van jouw
dichtstbijzijnde verhuurlocatie. Op die pagina vind je ook de juiste instructievideo van de auto
waarmee je op pad gaat.

Zonnebloemauto Goes

Vanaf 27 oktober 2017 zal de Zonnebloemauto ook te huur zijn in Goes. De uitgifte van de
Zonnebloemauto vindt plaats vanuit Zorggroep Ter Weel aan het Joannaplantsoen 1,4462 AV Goes.
De aangepaste auto (Volkswagen Caddy) is exclusief te huur voor mensen die gebruik maken van een
rolstoel of scootmobiel. De bediening van de Zonnebloemauto is niet aangepast. De bestuurder moet
in bezit zijn van rijbewijs B.

Terweel is te bereiken van Maandag 08.30 uur tot vrijdag 17.00 uur op

telefoon 088 – 00 16 717
Er zijn ook afhaalpunten bij Welzorg, Axelsestraat 194, 4537 AS Terneuzen (auto is een Fiat
Diabolo) en bij Van Dorst Roosendaal, Vlierwerf 12, 4704 SB in Roosendaal (auto is een Opel
Combo).
Voor welke rolstoelen en scootmobielen?De Volkswagen Caddy is voorzien van een verlaagde vloer
en een oprijplaat. De meest gangbare rolstoelen en scootmobielen passen in de auto. Heb je een wat
groter model rolstoel of scootmobiel, neem dan contact op met Welzorg. Zij kunnen je adviseren. Let
op: als je een scootmobiel wilt meenemen, dan mag je daar tijdens het vervoer niet op blijven zitten. Je
moet dan plaats nemen op een passagiersstoel in de auto.
Afmetingen
•
•
•
•
•
•
•

lengte: 138 cm
breedte: 84 cm
inrijhoogte: 145 cm
lengte oprijplaat: 122 cm
breedte oprijplaat: 81 cm
hoogte van de auto met gesloten klep: 185 cm
hoogte van de auto met geopende klep: 235 cm

Bekijk hier de afmetingen en de indeling van de Volkswagen Caddy

Nadat je de huurauto gereserveerd hebt, krijg je op de huurdag een uitgebreide instructie.

Herhaling : ALLE informatie kunt u vinden op
www.zonnebloem.nl en klik op ‘Zonnebloemauto’

