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Auto op Maat
Heeft u of een gezinslid een handicap of beperking? Met Auto op Maat blijft u mobiel. Kies voor  
aanpassingen aan uw huidige auto, een aangepaste occasion, private lease of huur een Zonnebloem- 
auto. Heeft u nog geen rijbewijs of wilt rustig wennen aan uw aan gepaste auto? Neem dan rij- of 
 gewenningslessen. Ontdek wat het best bij u past.

Autoaanpassing
• Op elk type auto mogelijk
• Handgas- en rem
• Joy-stick besturing
• Extra rem- en stuurbekrachtiging
• Pedaalaanpassing
• Personenlift
• Kofferbaklift

• Bodemverlaging
• Oprijgoten
• Draaistoel
• Extra handgreep
• Stoelrailverlenging
• Ergonomische stoelen

Canta of Brommobiel
Canta 
 Geen rijbewijs en invalideparkeerkaart nodig
 Mag op fietspaden, troittoir en in winkelcentra
 Plaats voor passagier
 Aanpassingen zijn mogelijk
 Private lease is mogelijk

 
Brommobiel 
 AM-rijbewijs nodig
 Rollator of handbewogen opvouwbare  
 rolstoel kan mee
 Optie: handmatig gas geven en remmen
 Maximumsnelheid 45 km/u
 Private Lease is mogelijk

Occasions
• Een ruime sortering van gebruikte aangepaste auto’s. 
• Gegarandeerde kilometerstand (Nationale Auto Pas)
• Inruil mogelijk 
• Financiering mogelijk
• Levering door heel Nederland
• Alle auto’s worden geleverd met 6 maanden Bovag garantie

Geen rijbewijs  
en invalide- 

parkeerkaart nodig

Ergonomisch zitadvies
• Voorkom blessures
• Bij rugklachten
• Persoonlijk zitadvies
• Een autostoel op maat

Private Lease  
is mogelijk
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Wmo bruikleenvoorziening
• Langlopende contracten mogelijk
• Vaste kosten per maand, 1 factuur
• Nieuw en jong gebruikte auto’s
• Standaard modellen op voorraad
• Alles inclusief (behalve brandstof)
• Gratis passing en advies op locatie
• Flexibele voorziening

Onderhoud, reparatie & LPK 
• Onderhoud aan de aanpassingen
• Reparatie van de aanpassingen 
• Schade
• Laadkleppen Periodiek Keuring (LPK)
• Werkplaatsen in Zwolle, Amsterdam, Geleen en ’s-Hertogenbosch.

Rolstoelauto huren van de Zonnebloem
• Plek voor 3 tot 5 personen en rolstoel of scootmobiel
• Incl. een WA-casco- en ongevallen-inzittendeverzekering
• Eerste 100 km gratis, meerkosten € 0,20/km
• Voor iedereen in een rolstoel of scootmobiel
• Geen chauffeur? Wij lossen het op
• Bijna 50 ophaalpunten door heel Nederland
• Let op: vraag eerst uw Zonnebloempas aan 

Private Lease
• Afspraak over vaste looptijd
• Ruime keuze uit verschillende merken  
 en modellen
• U kunt ook uw huidige auto inruilen
• 1 aanspreekpunt voor onderhoud en reparatie
• Inclusief pechhulp
• Inclusief aanpassingen
• Vaste kosten per maand, geen verrassingen!

Rij- of  
gewenningslessen
• Rijlessen 
• Gewenningslessen
• Waar u ook woont 
• Aangepaste lesauto
• Gespecialiseerde instructeur
• Begeleiding contacten CBR en RDW
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Onze vestigingen: 

Zwolle 
Amsterdam
’s-Hertogenbosch 
Geleen

Eigen rijschool

Private Lease  
op maat

Rolstoelauto  
verhuur

Ruim 40  
occassions

auto.opmaat@welzorg.nl  •  www.welzorg.nl/auto-op-maat0800 0200142

L

“ Uiteraard komen  
we ook bij u  
thuis voor een  
adviesgesprek
 


