Uitleenpunt de Zandloper
Zijn er momenten dat u een duofiets of rolstoel kunt gebruiken? Bijvoorbeeld omdat u (tijdelijk)
minder goed ter been bent en er toch op uit wilt? Maar heeft u deze niet iedere dag nodig?
Dan kunt u als inwoner van Bergharen, Hernen en Leur gratis een duofiets of rolstoel lenen via het
uitleenpunt de Zandloper in Bergharen.
De uitleenservice is een samenwerking tussen de Zandloper, MeerVoormekaar en de gemeente
Wijchen. De gemeente stelt de hulpmiddelen beschikbaar, Jos, de beheerder van de Zandloper en de
dorpsondersteuners Els en Niny dragen zorg voor het beheer, de uitleen en het gebruiksklaar
houden van de hulpmiddelen.
Wat zijn de voorwaarden?
Bij het ophalen van een hulpmiddel tekent u een bruikleenovereenkomst met daarin een bevestiging
van de reservering en de uitleenvoorwaarden. Ook vragen wij een kopie van een geldig
legitimatiebewijs en vragen wij aan u of u WA-verzekerd bent.
De uitleen van de hulpmiddelen is gratis. Wel betaalt u voor de duofiets een borg van €50 (contant).
Dit bedrag krijgt u weer terug wanneer u de fiets, inclusief toebehoren, schoon en onbeschadigd
inlevert.
Reserveren
Reserveren kan voor de maandag, woensdag of vrijdag.
U kunt tot minimaal 24 uur van tevoren bellen met de dorpsondersteuners of een e-mail sturen naar
het uitleenpunt om een rolstoel en/of duofiets te reserveren.
Het lenen van een rolstoel kan voor maximaal 7 dagen, het lenen van de duofiets kan voor maximaal
1 dag.
Ophalen en terugbrengen
U kunt het hulpmiddel op de afgesproken datum halen tussen 9.00 en 9.30 uur.
Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs en eventuele borg mee te nemen.
U brengt het hulpmiddel terug op de afgesproken datum tussen 19.30 en 20.00 uur.
Uiteraard schoon, onbeschadigd en inclusief toebehoren zoals slot, rolstoelkussen etc.
Contactgegevens uitleenpunt de Zandloper
De Zandloper, de Weem 1, 6617 BG Bergharen
Email-adres reserveren: uitleendezandloper@gmail.com
Telefoon dorpsondersteuners: Els 06-48633587 en Niny 06-28399446

