
Klant: ….............................................................................
Retailer: …………………………………......................................
Datum: ……………………………………....................................
Referentie: ………………………………....................................

 

Yomper+ Adviesprijzen
Adviesprijs NL

Power Assist (incl. BTW)
● Yomper+ hulpmotor € 4390,- 
Incl. reiskoffer en opbergetui t.b.v. EasyGo control unit

Accu & lader
○ 24 V / 160 Wh lithium batterijen (23 km) –
○ 24 V / 240 Wh lithium batterijen (35 km) + € 155,- 
● 2 A lader –

Bediening
○ EasyGo control unit (bluetooth) – 
Incl. been- en rolstoelbevestiging

○ Extra duimbediening door begeleider € 125,-
Incl. extra clip t.b.v. EasyGo bevestiging achterop rugleuning

○ Alleen duimbediening door begeleider (geen EasyGo control unit) - € 350 (minderprijs)

Montageset
Model rolstoel: ………………………………………....
○ Adapter t.b.v. vastframe rolstoel –  

○ Extra dwarsbuis voor € 335,-
Indien niet aanwezig op rolstoel

○ Adapter t.b.v. vouwframe rolstoel + € 155,- 
○ Speciale adapters Op aanvraag

Bijv. t.b.v. Mouvly Trace S, Ottobock Zenit R, Kuschall Champion, 
Sunrise Xenon 2, Ottobock Zenit, Sunrise Neon 2, Proactiv Traveler

● Inclusief montage I.o.m. uw retailer

Accessoires  
○ Extra adapter t.b.v. vastframe rolstoel € 460,- 
○ Extra adapter t.b.v. vouwframe rolstoel € 615,-
○ Extra 24 V / 160 Wh lithium accu (23 km) € 440,-
○ Extra 24 V / 240 Wh lithium accu (35 km) € 595,- 
○ Extra 2 A lader € 105,- 
○ Extra reiskoffer t.b.v. Yomper+ € 150,-
○ Extra opbergetui t.b.v. EasyGo control unit € 40,-

Antitip 
○ Reeds excentrisch aanwezig op rolstoel
○ Niet aanwezig op rolstoel. Ik ben wel geïnformeerd over het risico van het eventueel achterover Handtekening klant:
kantelen van mijn rolstoel als gevolg van het gebruik van de Yomper hulpaandrijving. Ik neem dan ook de 
volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van mijn rolstoel met Yomper hulpmotor zonder een 
antitip voorziening. 
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