
REIS- 
 CHECKLIST
DISCLAIMER: De volgende reistips dienen uitsluitend ter informatie. 
Permobil doet geen klinische, operationele of garantieclaims met 
betrekking tot de hieronder genoemde producten, functies of diensten.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor aanvullende veiligheidstips en transportrichtlijnen. 

 Laad de accu’s volledig op.

  Pak de oplader in. Als je naar het buitenland reist, controleer 
dan of je oplader compatibel is.

  Zorg ervoor dat je rolstoel recent een onderhoudsbeurt 
heeft gehad.

  Zoek een door Permobil geautoriseerde dealer op de plaats 
van bestemming.

 Noteer het serienummer en bewaar het bij je.

  Overweeg de aanschaf van tassenhaken, armleuningzakken 
of een Permobil-koffer voor extra opbergruimte.

  Neem vooraf contact op met je luchtvaartmaatschappij om het 
vervoer van je rolstoel te plannen. Beschrijf het type rolstoel 
dat je hebt en denk na over de grootte van het vliegtuig om er 
zeker van te zijn dat het aan je behoeften voldoet.

  Houd er rekening mee dat sommige luchtvaartmaatschappijen 
je kunnen vragen om een verklaring van afstand te 
ondertekenen met betrekking tot hun verantwoordelijkheid 
voor je rolstoel tijdens het vervoer.

  Noteer het type accu’s dat in je rolstoel is geïnstalleerd en 
hoeveel je rolstoel weegt. Sommige luchtvaartmaatschappijen 
kunnen om deze informatie vragen.

  Maak foto’s van je rolstoel voordat je incheckt op het vliegveld.

  Neem contact op met de gehandicaptendienst als je 5 tot 
10 minuten verwijderd bent, zodat zij je kunnen ontmoeten 
bij aankomst.

  Zorg ervoor dat je de incheckassistent informeert over alle 
medische apparatuur die je bij je hebt, zodat de assistent de 
nodige voorzieningen kan treffen.

  Vraag om je rolstoel rechtop te zetten in een stabiele positie.

  Verwijder het bovenste deel van de rugleuningschaal en leg 
deze in de zitting om de hoogte van je rolstoel te verlagen en 
het laden/lossen gemakkelijker te maken.

  Plaats de joystick aan de binnenkant van de armsteun om hem 
tijdens het vervoer nog beter te beschermen.

  Zet de aandrijfmotoren van de rolstoel in de vrijloopmodus en 
schakel de stroomonderbreker uit, zodat luchtvaartpersoneel je 
rolstoel kan verplaatsen zonder deze te besturen.

  Zorg ervoor dat het zitsysteem van je rolstoel vóór het laden 
in krimpfolie is gewikkeld, zodat de rugleuning en andere 
onderdelen van de rolstoel tijdens het vervoer bij elkaar blijven.

  Gebruik zo nodig bubbelfolie voor meer bescherming, zoals voor 
hoofdsteunen, omni displays of andere accessoires.

  Bevestig een label aan je rolstoel en voorzie alle verwijderbare 
onderdelen met je contactgegevens.

  Als je bij de gate bent, vraag dan aan de gate-medewerker of je 
met de supervisor mag spreken. Je kunt ze de checklist geven 
en uitleggen hoe ze voor je rolstoel moeten zorgen.

  Neem je kussen mee op het vliegtuig voor meer comfort tijdens 
het reizen.

  Vergeet niet om voor jezelf op te komen. Want wat voor 
anderen werkt, werkt misschien niet voor jou.

  Als je met je rolstoel buiten het voertuig reist, zorg er dan voor 
dat de rolstoel beschermd is met een waterdichte hoes.

  Zorg ervoor dat je rolstoel goed aan het voertuig is bevestigd.

  Overweeg het gebruik van een veiligheidsvergrendeling als je van 
plan bent om je rolstoel onbeheerd achter te laten bij je voertuig.

  Dien een claim in bij de luchtvaartmaatschappij of andere 
reisaanbieder voordat je de luchthaven verlaat.

  Neem contact op met een door Permobil geautoriseerde 
dealer in je regio of met de lokale Permobil-vertegenwoordiger. 
Zij zullen er alles aan doen om je te helpen.

VOORDAT JE GAAT

ALS JE MET HET VLIEGTUIG REIST

REIZEN MET DE AUTO

ALS ER IETS GEBEURT MET JE ROLSTOEL
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