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Precisie op maat voor dagelijks gebruik

• Zeer duurzaam en extreem stabiel dankzij 
het volledig gelaste frame met enorme 
materiaalsterkte 

• Optimale verhouding van kracht tot 
gewicht

 • Een vaste rolstoel met een open of geslo-
ten frame, met de meest nauwkeurige 
aanpassing aan de individuele li-
chaamsafmetingen en behoeften van de 
gebruiker 

 • Hoge gewichtsbesparing door lassen van 
zithoogte, rug- en zithoek 

 • Het chassis zelf kan ook nauwkeurig 
worden afgesteld, waardoor maximale 
mobiliteit mogelijk is voor een perfecte 
bediening 

 • De combinatie van gewichtsbesparing 
en de hoogste stevigheid, evenals de 
preciese aanpassing voor een optimale 
zitpositie en de beste rijeigenschappen 
ondersteunen de revalidatiedoelen in 
het dagelijks leven en tijdens sportieve 
activiteiten

 • Actieve rolstoel voor gebruikers met 
hoge eisen aan het gewicht en rijeigen-
schappen 

 • Voor de actieve rolstoelgebruiker in het 
dagelijks leven

ECONOMIE THERAPEUTISCHE VOORDELEN TOEPASSING

Duidelijke vorm Enorm stabielEindelijk precisie op maat voor 
dagelijks gebruik

Zijdeel individueel aangepast 
aan de zitpositie



BESTELFORMULIER

(Prijs voor het basismodel, zonder zijdelen, zonder been-
steunen)

Factuuradres / klantnr.:

Afleveradres:

Referentie / opmerkingen:

HURRICANE DAILY 1.880 OP MAAT

HURRICANE DAILY
1.880 OP MAAT

1 van 7

€ 3.498,00

Rolstoelmaten bepalen01

FL

B

AZH

RH

+ RW -

ZT

ZHVASF

ZB

BESTELLING / MAATWERK CONSTRUCTIE OFFERTE

Let op!
Bij transport met het openbaar vervoer (bijv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel  
hoger zijn dan de richtwaarden van de vervoerder. Informeer vooraf.
Bij gebruik van extra aandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

Ingevuld bestelformulier faxen naar: Klantenservice: +49 5733 922 9311 +49 5733 922 311

Alle prijzen zijn exclusief BTW! Geldig van 1-1-2020 – 31-12-2020.
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.
Informatie over de meetprocedure vindt u op https://nl.meyra.com/messverfahren.

Bestelhoeveelheid:
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BESTELFORMULIER HURRICANE DAILY 1.880 OP MAAT2 van 7

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Framevorm (framelengte)00

CODE OMSCHRIJVING EURO €

348
Hurricane Daily actieve rolstoel op maat voor dagelijks gebruik, incl. 25 mm frame insprong per zijde, tot 
150 kg gebruikersgewicht

406,00

347
Hurricane Daily actieve rolstoel op maat met open S-frame voor dagelijks gebruik, incl. 25 mm frame 
insprong per zijde, tot 100 kg gebruikersgewicht

406,00

4950 Frame insprong volgens opgave 172,00

600 Zithoek ergonomisch aangepast 172,00

Medewerker-nummer:

3918 Zonder aanpassing* 0,00

3920
Aanpassing bij MEYRA of bij een sportvereniging (afhankelijk van verloop zijn daaropvolgende wijzigingen 
aan kosten mogelijk*, verlengde levertijd)

180,00

55700 Aanpassing door MEYRA specialisten (op afspraak) 266,00

3921
Aanpassing bij vakhandel
(afhankelijk van verloop zijn daaropvolgende wijzigingen aan kosten mogelijk*, verlengde levertijd)

376,00

* Voormontage, evt.  Verzending, demontage

Rolstoelmaat bepalen01

OMSCHRIJVING AANPASMAAT:

B* Aspositie in mm
Horizontaal gemeten midden van het aandrijfwiel tot de 
achterkant van de rugbuis ter hoogte van de zitbuis

RL* Framelengte in mm
Horizontaal gemeten voorkant van de beensteunbuis tot de 
achterkant van de rugbuis ter hoogte van de zitbuis

SB* Zitbreedte in mm Van buitenkant zitbuis tot buitenkant zitbuis

ST* Zitdiepte in mm Voorkant rugbuis tot voorste punt van de zitvlak

HSH* Zithoogte achter in mm Van bodem tot bovenkant zitbuis achter

VSH* Zithoogte voor in mm Van bodem tot bovenkant zitbuis voor

MSH Middelste zithoogte in mm Alleen in combinatie met ergonomische zithoek CODE 600

C Zitpositie in mm Alleen in combinatie met ergonomische zithoek CODE 600

Frame draw-in in mm

ASF*
Afstand zithoogte voor 
tot voetplaat

in mm Verticaal gemeten bovenkant zitbuis tot bovenkant voetplaat

RH* Rugleuninghoogte in mm

RW* Rugleuning hoek in graden
Zonder opgave, 90° standaard verticaal gemeten tov de 
bodem +/- opgave in acht nemen

Nieuw: 
3D-configurator

Vanaf nu heeft u de mogelijkheid om
Vooruitlopend op uw Hurrican daily / Hurrican S als 
 
3D tekening

* Deze afmetingen zijn vereist voor de 3D-configurator.
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Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

02 Zit- en rugleuningsysteem

739 Zitkussen 30 mm zacht 120,00

740 Zitkussen 50 mm zacht 120,00

719 Zitkussen 30 mm hard 120,00

720 Zitkussen 50 mm hard 120,00

CODE OMSCHRIJVING EURO €

411 Zonder duwgrepen 0,00

413 Duwgrepen kort, vast, anatomisch gevormd 54,00

141 Duwgrepen, wegzwenkbaar 174,00

3001 Rugleuning tot op de zitting inklapbaar, alleen in combinatie met opklapbaar zijdeel CODE 3002 326,00

CODE OMSCHRIJVING VELG BANDEN Ø X B EURO €

151 Zwenkwiel (paar) Kunststof Rubber 100 x 23 mm 0,00

325 Zwenkwiel (paar) Kunststof Rubber 125 x 30 mm 0,00

327 Zwenkwiel (paar) Kunststof Zacht rubber 142 x 37 mm 0,00

143 Zwenkwiel (paar) Kunststof Lekbestendig 150 x 32 mm 0,00

Op verzoek zijn ook kleinere zwenkwielen verkrijgbaar, vraag de maten apart!

Zitkussen (materiaal en kleur zoals rugleuning)

Rugleuningen opties

03 Zwenkwielen

CODE OMSCHRIJVING EURO €

235 Zit- en ruggordel zwart 0,00

292 Ruggordel, anatomisch instelbaar door klittenband, ademend 112,00

Ruggordel
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Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Zwenkwielen Xtrends

CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING VELG BANDEN Ø X B EURO €

689 1068963 Lightwheel (paar) Kunststof
Rubber
transparant / 
gekleurd

100 x 23 mm 79,00

689 1072385 Zwenkwiel (paar) Alu zilver Rubber 100 x 32 mm 176,00

689 1072386 Zwenkwiel (paar) Alu zilver Rubber 125 x 32 mm 176,00

689 1081350
Frog legs zwenkwiel 
in Storm Design

Alu zilver Rubber 100 x 32 mm 244,00

689 1081351
Frog legs zwenkwiel 
in Storm Design

Alu zwart Rubber 100 x 32 mm 244,00

689 1081352
Frog legs zwenkwiel 
in Storm Design

Alu zilver Rubber 125 x 32 mm 244,00

689 1081353
Frog legs zwenkwiel 
in Storm Design

Alu zwart Rubber 125 x 32 mm 244,00

689

Frog legs zwenkwiel (paar)

  zilver       1081340

  zwart 1081341

  oranje   1081342

  rood           1081343

  blauw        1081344

  wit       1083136

Rubber 100 x 36 mm 222,00

689

Frog legs zwenkwiel (paar)

  zilver       1081345

  zwart 1081346

  oranje   1081347

  rood           1081348

  blauw        1081349

  wit       1083737

Rubber 125 x 36 mm 222,00

CODE OMSCHRIJVING Ø Ø EURO €

651 SILVERDESIGN met radiale spaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar) 24“ - 0,00

2651 Standaardwiel zwart, inclusief steekas (paar) 24“ - 0,00

695
Actief-wiel met radiale spaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) 
in zwart (paar)
Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij dynamische rijstijl!

24“ -  186,00

4964
Spinergy-wiel 12 spaken zwart, 4 mm, (paar)
(Naar wens witte of oranje spaken mogelijk, tegen meerprijs)

24“ - 586,00

Aandrijfwielen (Type)04
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Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

HURRICANE DAILY 1.880 OP MAAT

61 Aandrijfwielen 24“ 0,00

478 1°-camber 0,00

907 3°-camber 0,00

454 6°-camber 0,00

470 Andere camber
  

  graden op aanvraag 128,00

899 Wielbasis verlenging
  
mm maat volgens opgave, alleen i.c.m. CODE 348 410,00

Aandrijfwielmaten

Aandrijfwielopties
Camber

Wielbasis verlenging

CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING Ø EURO €

688 1085185
Spinergy carbon aandrijfwiel, zwarte spaken inclusief Schwalbe One 
banden en roestvrijstalen hoepels

24“ x 1" 848,00

688 1075478

Actief-wiel met radiale spaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jum-
bovelg) in zwart, incl. Marathon Plus Evolution en roestvrijstalen 
hoepel (paar). Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij 
dynamische rijstijl!

25“ x 1" 570,00

688 1075479

Actief-wiel met radiale spaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jum-
bovelg) in zwart, incl. Marathon Plus Evolution en roestvrijstalen 
hoepel (paar). Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij 
dynamische rijstijl!

26“ x 1" 570,00

688 1068707
CROSS-wiel incl. alu-velg en grove nokband en roestvrijstalen hoe-
pel (paar)

24“ x 
1,75"

394,00

688 1068712 Ultra Light incl. 8 bar hogedruk-banden en alu-hoepel (paar) 24“ x 1" 566,00

688 1068713 Black Light incl. Marathon Plus Evolution en alu-hoepel (paar) 24 x 1" 566,00

688
 blauw 1080426

 rood    1080427

 geel 1080428

Nieuw actief-wiel met radiale spaken, Schwalbe 
ONE-banden, naaf, velg en hoepels gekleurd

 24 x 1" 568,00

Aandrijfwielen Xtrends (Andere wiel varianten op aanvraag tegen meerprijs)
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BESTELFORMULIER

05 Hoepels en hoepelopties

CODE OMSCHRIJVING Ø EURO €

493 Gepolijst roestvrij staal 24“ 0,00

168 Optigrip speciale hoepels voor dwarslaesie patiënten, zwart gegomd 24“ 352,00

445 Titaan, met 6 houders 24“ 308,00

849
Curve L, zwart gepoedercoat aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm, alleen i.c.m. actief wiel CODE 
695 en Spinergy wiel CODE 4964 en standaardwiel CODE 651 en 2651

320,00

850
Curve L Tetra Grip, antislip gecoat, aluminium, geschikt voor quadriplegics, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 
mm, alleen i.c.m. actief wiel CODE 695 en Spinergy wiel CODE 4964 en standaardwiel CODE 651 en 2651

404,00

853
GEKKO, zwart geanodiseerd aluminium met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch hoepelprofiel, H31mm, 
alleen i.c.m. actief wiel CODE 695 en Spinergy wiel art.nr. 1073641,1073640 en standaardwiel CODE 651 en 
2651

536,00

692 Hoepelafstand smal 24“ 0,00

693 Hoepelafstand groot 24“ 0,00

CODE OMSCHRIJVING Ø EURO €

496 Hogedruk banden 8 bar 24 x 1" 0,00

897 Marathon Plus Evolution banden, lekbestendig 24 x 1" 0,00

363 Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig 24 x 1" 98,00

CODE OMSCHRIJVING EURO €

305 Drukrem voor de berijder 0,00

2595 "Light" drukrem van aluminium, wegzwenkbaar 124,00

CODE OMSCHRIJVING 1 2 3 4 EURO €

100 Zijdeel van aluminium, incl. wielafdekking - - 254,00

3002
Zijdeel van aluminium, opklapbaar
Uitsluitend in combinatie met inklapbare rugleuning CODE 3001

- 242,00

101 Zijdeel van aluminium, incl. wielafdekking, gelast - - 330,00

783 Zijdeel van carbon - - 512,00

Let op de gemarkeerde functionele eigenschappen!

06 Banden

07 Remmen

08 Zijdelen en armleuningen

1 = gelast  2 = geschroefd  3 = opklapbaar  4 = met wielafdekking

6 van 7

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

HURRICANE DAILY 1.880 OP MAAT

Informatie: Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten 
(bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.
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Datum: Handtekening:

CODE OMSCHRIJVING EURO €

176 Alu natuur 0,00

130 Titaangrijs 0,00

2185 Bruin metallic 0,00

206 Matzwart 0,00

216 Donker zwart 0,00

4023 Signaal wit 0,00

227 Rood metallic 120,00

183 Zilvermetallic 120,00

4922 Groenmetallic 120,00

4923 Oranjemetallic 120,00

Andere framekleuren zijn op aanvraag beschikbaar tegen een meerprijs! Zie kleurenpalet in de catalogus inleiding.

Framekleur11

CODE OMSCHRIJVING EURO €

490 Transparant (Hurricane Het origineel) 148,00

713 1 anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd 137,00

691 Anti-kiepwielen, 1 paar, wegzwenkbaar (aanbevolen) 274,00

359 Kuitband met snelsluiting van kunststof, versterkt niet voor S-frame CODE 347 0,00

261519600 Wieltas „BLACK WHEEL CASE“, passend voor max. 2 x 24“ wielen of elk 1 x 25“ of 26“ wiel 114,00

597 Beenbescherming 124,00

Accessoires rondom de rolstoel10
Hand- en spaakbescherming

Anti-kiepwielen

Overige accessoires

Voetsteunen09

CODE OMSCHRIJVING EURO €

311 Voetsteunbeugel van aluminium 314,00

315 Voetsteunbeugel van aluminium, incl. voetplaat van aluminium 318,00

3003 Voetsteunbeugel van aluminium, incl. voetplaat van aluminium, in hoogte en hoek verstelbaar 340,00

In hoek verstelbaarIn hoogte instelbaar

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.
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Uitrusting en codes HURRICANE DAILY 1.880 OP MAAT

03

05

08

11

CODE 141 Artikel 1072385 CODE 4964CODE 695

Artikel 1068712 Artikel 1068707

CODE 100

CODE 3002 CODE 597

02 03 04 04

04 04

08

08 10

Artikel 1075478 Artikel 1075479

04 04

CODE 651

04

CODE 490

10

CODE 849

05

CODE 850

05

CODE 853

05

CODE 2595

07

Artikel 1081342

03



VERSIE: JANUARI 2020ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN – TOEPASSINGSBEREIK
1.1. De onderstaande leverings- en
handelsvoorwaarden (ALH) van de Firma MEYRA 
GmbH zijn van toepassing op alle met de klant van 
de onderneming gesloten contracten. Zij zijn ook 
van toepassing op alle toekomstige handel met 
de klant, ook zonder een afzonderlijke, nieuwe 
overeenkomst.
1.2. De klant aanvaardt de ALH van MEYRA GmbH als 
bindend voor het onderhavige contract en ook voor 
alle toekomstige contracten. Handelsvoorwaarden 
van de klant of een derde zijn niet van toepassing. 
Dergelijke handelsvoorwaarden verplichten MEYRA 
GmbH niet, ook wanneer deze in het afzonderlijke 
geval niet nogmaals uitdrukkelijk worden 
afgewezen.
1.3. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing, 
wanneer de klant ondernemer (§ 14 BGB), 
een rechtspersoon naar publiek recht of een 
publiekrechtelijk speciaal fonds is.

2. OFFERTE, CONTRACTSLUITING
2.1. Offertes van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en 
niet bindend, voor zover deze niet uitdrukkelijk als 
bindend worden aangemerkt. 
2.2. MEYRA GmbH kan bestellingen of orders van 
de klant binnen 14 dagen na ontvangst door een 
schriftelijke offertebevestiging aannemen.
2.3. Het contract komt door de schriftelijke 
offertebevestiging tot stand; dit is ook van 
toepassing voor alle wijzigingen in of aanvullingen
op de orders.
2.4. Alle aan de klant gegeven documenten in
samenhang met het verlenen van de order vallen 
onder ons eigendoms- en auteursrecht. Deze 
documenten zijn niet toegankelijk voor derden, 
tenzij na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 
van ons. Indien wij de offerte van de klant niet 
binnen de termijn van 2.2. aannemen, moeten 
deze documenten onmiddellijk aan ons worden 
geretourneerd.

3. PRIJZEN
3.1. De prijzen worden uitsluitend in euro berekend. 
Alle prijzen zijn nettoprijzen. De omzetbelasting in 
de betreffende wettelijke hoogte moet bovendien 
worden vergoed.
3.2. Voor zover niets anders schriftelijk werd 
overeengekomen zijn onze prijzen vanaf fabriek, 
exclusief verpakking en verzending. De kosten 
voor verpakking en verzending worden apart 
op de rekening opgevoerd.
3.3. Voor zover er catalogusprijzen aan ten 
grondslag liggen, is de prijslijst op het moment 
van opdrachtverstrekking van toepassing. 
Prijswijzigingen zijn toegestaan, wanneer tussen 
contractsluiting en overeengekomen levertermijn 
meer dan vier maanden liggen. Als daarna tot 
vervaardiging de lonen of de materiaalkosten 
stijgen, dan zijn wij gerechtigd de prijs navenant 
de kostenstijgingen te verhogen. De klant heeft 
alleen het recht op herroeping, wanneer de 
prijsverhoging de stijging van de algemene kosten 
voor levensonderhoud tussen bestelling en levering 
meer dan onbeduidend overstijgt.
3.4. Bij vervolgorders is MEYRA GmbH niet 
gebonden aan de prijzen uit een voorafgaand 
contract.
3.5. Als de bestelwaarde beneden een grens van
€ 150,00 netto ligt, wordt een toeslag voor minimum 
volume inclusief vrachtcomponent van € 9,50 
geheven.

4. VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT
4.1. Plaats van uitvoering voor leveringen is de 
hoofdvestiging van MEYRA GmbH, voor zover niets 

anders schriftelijk is overeengekomen.
4.2. Als de goederen op verzoek van de klant 
aan deze worden verstuurd, dan gaat het risico 
van onopzettelijk verlies of onopzettelijke 
verslechtering van de goederen over op de klant, 
zodra de goederen (ook deelleveringen) aan de 
voor de uitvoering van de verzending derde werden 
overhandigd. Dit is onafhankelijk van het feit of 
het versturen van de goederen vanaf de plaats 
van uitvoering plaatsvindt of wie de vrachtkosten 
betaalt. 
4.3. Als er claims tegen MEYRA GmbH worden 
ingediend wegens transportschade of verlies, dan 
moet de klant de schade op de vrachtdocumenten 
aantekenen of bij verlies direct een proces-verbaal 
laten opmaken en ons binnen een week hiervan in 
kennis stellen.
4.4. Een verzekering tegen transportschade wordt 
alleen op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening  
van de klant afgesloten.
4.5. Bij vertragingen van de overdracht of het 
verzenden waarvoor de klant verantwoordelijk is, 
gaat het risico met kennisgeving van de bereidheid 
tot versturen over op de klant.
4.6. Als er geen bijzondere instructies van de 
klant zijn, zal MEYRA GmbH bij de selectie van 
transporttraject en -middel, zonder garantie en 
aansprakelijkheid, kiezen voor de goedkoopste  
en snelste manier van verzenden. 

5. LEVERTIJD, LEVERINGSOMVANG
5.1. De in het vooruitzicht gestelde levertermijnen 
zijn waarschijnlijke levertijden, tenzij er uitdrukkelijk 
een bepaalde datum is vastgelegd.
5.2. Als partijen een levertermijn zijn 
overeengekomen, dan vangt deze aan op de 
datum van de orderbevestiging. De levertermijn 
is aangehouden, wanneer tot aan het verstrijken 
ervan de goederen de fabriek hebben verlaten 
of verzendgereedheid werd medegedeeld.
5.3. De naleving van overeengekomen lever- 
en prestatietermijnen veronderstelt het tijdig 
aanleveren door de klant van documenten en het 
tijdig aanleveren van alle noodzakelijke informatie 
en de uitvoering van alle andere verplichtingen 
door de klant. Als aan deze voorwaarden niet tijdig 
wordt voldaan, dan worden de termijnen navenant 
verlengd.
5.4. MEYRA GmbH is niet aansprakelijk 
voor vertragingen van leveringen op grond 
van overmacht of andere op het tijdstip 
van contractafsluiting niet voorzienbare 
gebeurtenissen (bijv. staking, bedrijfsstoringen, 
niet tijdige levering van goederen aan MEYRA 
GmbH zelf, transportvertragingen, ongunstige 
weersomstandigheden, enz.) waarvoor zij niet 
verantwoordelijk is. De levertermijn wordt verlengd 
met de duur van de tijdelijke productiehindernissen 
waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is, 
plus een passende opstartperiode.
5.5. Als de vertragingen de duur van zes weken 
overschrijden, dan zijn beide contractpartners 
gerechtigd met betrekking tot de betrokken 
prestatieomvang het contract te annuleren.
5.6. MEYRA GmbH is gerechtigd deelleveringen
te doen, voor zover de deellevering voor de klant 
in het kader van het contractuele toepassingsdoel 
bruikbaar is, de levering van de resterende goederen
gegarandeerd is en er daardoor geen meerkosten 
voor de klant ontstaan.

6. BETALING
6.1. Factuurbedragen moeten binnen 30 dagen
na ontvangst van de factuur volledig worden 
voldaan op een van de door ons aangegeven 
bankrekeningen. Als het bij de factuur niet gaat om 

de levering van een reserveonderdeel of om een 
reparatie, heeft de klant bij betaling binnen 8 dagen 
na ontvangst van de rekening recht op aftrek van 
2% korting.
6.2. Wij accepteren alleen cheques en wissels als dat 
expliciet is overeengekomen. Acceptatie gebeurt 
omwille van de uitvoering. Factuurcorrecties via 
cheques en wissels zijn onder voorbehoud van 
de inning ervan. Valuteringen vinden op de dag 
plaats waarop wij definitief over de tegenwaarde 
beschikken.
6.3. Als de klant op de vervaldatum niet heeft 
gepresteerd, worden de uitstaande bedragen 
vermeerderd met 8% rente boven de betreffende 
basisrentevoet p.a. Dit is onder voorbehoud van  
het claimen van een hoger schadebedrag wegens  
te late betaling.
6.4. Als de klant met een betaling achter raakt, 
worden alle andere vorderingen die op dezelfde 
rechtsverhouding rusten, direct opeisbaar, zonder  
dat dit een aparte kennisgeving behoeft.
6.5. De klant heeft alleen het recht op compensatie, 
wanneer zijn tegenclaims rechtsgeldig of onbetwist 
zijn. De klant is alleen bevoegd tot uitoefening van 
het recht van retentie, als zijn tegenvordering rust  
op dezelfde contractuele relatie.
6.6. MEYRA GmbH is gerechtigd haar 
handelsvorderingen over te dragen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1. De door MEYRA GmbH geleverde 
goederen blijven tot volledige vereffening 
van alle, ook toekomstige vorderingen tegen 
de klant eigendom van MEYRA GmbH.
7.2. De klant mag de onder voorbehoud 
geleverde goederen voor het goed functioneren 
van het bedrijf vervreemden. De klant heeft 
geen recht op andere beschikkingen, met 
name eigendomsoverdracht tot zekerheid en 
verpandingen. De vorderingen van de klant 
bij vervreemding van de goederen onder 
voorbehoud (inclusief verdere vorderingen 
zoals verzekeringsclaims of claims op grond van 
ongeoorloofde handeling bij verlies of vernietiging) 
worden nu al uit voorzorg overgedragen aan 
MEYRA GmbH. MEYRA GmbH aanvaardt de 
overdracht. De klant is gerechtigd tot intrekking van 
de overgedragen vordering, zolang hij voldoet aan 
zijn betalingsverplichtingen. Bij te late betaling door 
de klant zijn wij gerechtigd de intrekkingsmachtiging
te herroepen.
7.3. Worden de goederen onder voorbehoud 
door de klant verwerkt, dan wordt hiermee 
overeengekomen dat de verwerking in naam en 
voor rekening van MEYRA GmbH als fabrikant 
plaatsvindt en dat MEYRA GmbH direct het 
eigendom of – wanneer de verwerking uit of in 
samenhang met stoffen van meerdere eigenaren 
plaatsvindt of de waarde van het verwerkte product 
hoger is dan de waarde van de geleverde goederen 
– het mede-eigendom (gedeeltelijk eigendom) in de
nieuw geschapen zaak in verhouding van de waarde 
van het voorwerp van levering tot de waarde van 
de nieuw geschapen zaak verwerft. Voor zover 
MEYRA GmbH door combineren of vermenging haar 
eigendom verliest of zij in geval van verwerking niet 
eigenaar van het geleverde goed wordt, dan draagt 
de klant aan MEYRA GmbH hiermee vooraf een 
mede-eigenaarsdeel in het resulterende product 
over overeenkomstig de evenredige waarde van het 
geleverde goed. MEYRA GmbH aanvaardt hiermee 
het aanbod. De overdracht wordt vervangen door 
kosteloze bewaring.
7.4. De klant is verplicht ons direct toegang door 
derden op de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde goederen te verlenen en de onder 



voorbehoud van onze rechten noodzakelijke 
informatie te geven en documenten te 
overhandigen. Tegelijkertijd moet de klant de 
derde ongevraagd het eigendom van MEYRA 
GmbH onder zijn aandacht brengen. De daaruit 
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van 
de klant.
7.5. MEYRA GmbH is verplicht de haar toekomende 
zekerheden indien op verzoek van de klant vrij te 
geven als deze de waarde van de veilig te stellen 
vorderingen met meer dan 20% overstijgen. De 
keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij 
MEYRA GmbH.
7.6. Voor het geval van een faillissementsaanvraag 
die de klant betreft, verbieden wij nu al de 
vervreemding of verwerking van onze goederen 
onder voorbehoud en herroepen wij onze 
intrekkingsmachtiging met betrekking tot de aan  
ons afgestane vorderingen.
7.7. In geval van te late betaling door de klant zijn 
wij gerechtigd de onmiddellijke teruggave van de 
goederen onder voorbehoud te verlangen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID
8.1. De klant dient de geleverde goederen 
onmiddellijk na levering te inspecteren. Wanneer het 
om duidelijke gebreken gaat of om gebreken die bij 
een grondig onderzoek worden aangetroffen, dient 
de klant reclamaties binnen een week na ontvangst 
van de levering schriftelijk bij ons in te dienen. Na 
afloop van deze termijn is elke aansprakelijkheid 
voor deze gebreken uitgesloten. Garantieclaims voor 
verborgen gebreken zijn alleen geldig, wanneer 
deze binnen een week na ontdekking schriftelijk bij 
ons worden ingediend.
8.2. In gevallen van gebrekkige levering zijn wij 
gerechtigd om naar eigen oordeel de gebrekkige 
producten te herstellen of te vervangen door een 
foutloos nieuw product. De klant is verplicht ons de 
gebrekkige producten franco thuis voor onderzoek 
en herstel ter beschikking te stellen. Als herstel of 
nalevering niet lukt, wordt het product niet binnen 
redelijke termijn geleverd of door ons afgewezen, 
dan kan de klant naar eigen keuze het contract 
ontbinden of de aanschafprijs verlagen. In deze 
gevallen is het stellen van een termijn niet nodig, 
omdat dit wettelijk niet vereist wordt.
8.3. De garantie vervalt, wanneer de klant zonder 
onze toestemming het geleverde voorwerp wijzigt 
of door een derde laat wijzigen en het oplossen 
van de gebreken hierdoor onmogelijk of onredelijk 
bemoeilijkt wordt. De klant moet in elk geval de  
door de wijziging ontstane meerkosten van het 
verhelpen van de gebreken dragen.
8.4. Door de voorafgaande regelingen wordt een 
eventuele garantie die wij tegenover de eerste 
gebruiker van de revalidatiemiddelen hadden,  
niet aangetast.
8.5. Uitgezonderd van de garantie is gebruiksslijtage 
van alle door ons geleverde artikelen, componenten, 
batterijen en reserveonderdelen alsmede niet-
geschikte of ondeskundige opslag, toepassing  
of behandeling van de goederen.
8.6. Verdere claims van de klant, met name voor 
schadevergoeding in plaats van prestatie en voor 
vergoeding van andere directe of indirecte schade 
- inclusief neven- of gevolgschade, ongeacht 
de wettelijke grond - zijn uitgesloten. Dit geldt 
niet, wanneer MEYRA GmbH een gebrek aan 
eigendomstitel of verborgen gebrek opzettelijk 
heeft verzwegen of de schade wordt veroorzaakt 
door opzet of grove nalatigheid van MEYRA GmbH, 
haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of 
dat een nalatige inbreuk van essentiële contractuele 
verplichtingen het geval is. Onder essentiële 
contractuele verplichtingen worden verplichtingen 

verstaan, die door vervulling ervan de correcte 
uitvoering van het contract pas mogelijk maken en 
waarop de contractpartner regelmatig kan en mag 
vertrouwen dat deze worden nageleefd. In het geval 
van materiële en vermogensschade veroorzaakt 
door licht nalatig gedrag, is de vervangingsplicht 
van MEYRA GmbH echter qua hoogte beperkt 
tot de contractgerelateerde voorzienbare schade. 
Uitgesloten zijn niet letsel- en/of gezondheidsschade 
die door nalatig plichtverzuim van MEYRA GmbH, 
haar wettelijke vertegenwoordiger of agenten is 
ontstaan.
8.7. Aansprakelijkheid volgens de wet 
productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

9. VERJARING
Claims van de klant op grond van materiële defecten 
verjaren twee jaar vanaf de overgave/aflevering van 
de goederen aan de klant. De verjaringstermijn voor 
vervangende apparatuur en reparaties is 
1 jaar vanaf overgave/aflevering van de goederen 
aan de klant. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims 
op grond van leven, lichaam of gezondheid en/of 
schadeclaims op grond van grove nalatigheid of 
opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH 
of haar agenten. In dit opzicht zijn de wettelijke 
verjaringstermijnen van toepassing.
9.1. SERVICE VERVANGENDE APPARATUUR
Onafhankelijk van de garantie biedt MEYRA GmbH 
de klant aan defecte apparatuur te vervangen door 
geheel gereviseerde apparatuur. De volgende 
bepalingen zijn van toepassing op deze ter 
vervanging aangeboden apparatuur:
-  Vervangende apparatuur is geheel gereviseerd en 

technisch in orde.
-  Het defecte apparaat moet binnen 15 

werkdagen kosteloos aan MEYRA GmbH worden 
geretourneerd. Het geretourneerde apparaat wordt 
ons eigendom.

-  Als wij het apparaat niet terugkrijgen, berekenen 
wij voor het geleverde vervangingsapparaat 95% 
van de nieuwprijs.

-  Het geretourneerde apparaat moet overeenkomen 
met het geleverde vervangingsapparaat qua 
type en uitvoering. Bovendien moet het apparaat 
herbruikbaar zijn en mag alleen slijtagesporen door 
normaal gebruik vertonen.

-  De beoordeling of het geretourneerde apparaat 
voldoet aan bovengenoemde voorwaarden 
berust bij MEYRA GmbH. Wordt niet aan de 
voorwaarden voldaan dan berekenen wij voor 
het geleverde vervangingsapparaat eveneens 
de bovengenoemde prijs verminderd met de 
restwaarde van het geretourneerde apparaat.

10.  AANSPRAKELIJKHEID BIJ WIJZIGINGEN  
IN DE CONSTRUCTIE

Opgemerkt zij dat bij speciaal geproduceerde 
producten er scherpere wettelijke bepalingen 
van toepassing zijn. Wijzigingen in de constructie 
van MEYRA GmbH-artikelen door de klant of een 
door hem bevoegde derde zijn alleen toegestaan 
wanneer ze voldoen aan de veiligheidstechnische 
eisen en onze bedrijfsleiding vooraf schriftelijk 
goedkeuring voor deze wijzigingen heeft 
gegeven. Voor dit doel moet ons op verzoek 
een gewijzigd model met constructietekening 
ter beschikking worden gesteld. Als deze 
wijzigingen in de constructie zonder schriftelijke 
toestemming van onze bedrijfsleiding worden 
uitgevoerd en er ontstaat schade aan een derde 
door deze wijzigingen waarvoor wij normaliter 
verantwoordelijk zijn, dan is de klant verplicht ons 
binnen de contractuele relatie te vrijwaren tegen alle 
claims van deze derde.

11A.  RETOURNERINGEN VAN 
EINDPRODUCTEN EN COMPONENTEN

Retourneringen zonder bijgevoegd afschrift 
van het afleverbewijs of rekening worden niet 
teruggenomen. Retourneringen (in originele 
verpakking en in absoluut nieuwe staat) worden 
gecrediteerd met 80% van de nettowaarde van 
de goederen. Uitgesloten van terugname zijn 
artikelen die langer dan 3 maanden geleden werden 
geleverd, speciaal gemaakte producten, hygiënische 
artikelen, volle batterijen en artikelen met een 
nettowaarde van minder dan € 100,-. Daarnaast 
zijn op het individu gemaakte rolstoelen (bijv.: 
kinderrolstoelen en aanpasbare rolstoelen). Het risico 
voor het transport berust bij de verzender. Als kosten 
voor reiniging en / of desinfectie worden gemaakt 
voor goedgekeurde retourzendingen, worden deze 
gefactureerd tegen een vast tarief van minimaal € 
79 netto

11B.  ORDERANNULERINGEN  
VAN EINDPRODUCTEN

11B.1. Orderannuleringen zonder vooraf overeen-
gekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet 
mogelijk. 
11B.2. Annuleringen dienen schriftelijk plaats  
te vinden. 
11B.3. Als toestemming voor het annuleren  
van eindproducten die gereed zijn voor levering 
plaatsvindt, dan is het volgende van toepassing: 
-  Reha-artikelen worden volledig vergoed. 
  Rolstoelen speciaal gemaakt zoals sportrolstoelen 

worden principieel niet teruggenomen.
-  Bij annulering van aanpasbare rolstoelen wordt  

een aandeel in de kosten van 20% van de 
nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen 
en scootmobielen bedraagt 5%. Voor standaard c.q. 
lichtgewicht rolstoelen worden  
10% annuleringskosten in rekening gebracht.

11C. TERUGNAME / AFVOER
Onze prijzen zijn exclusief kosten voor terugname 
en afvoer van complete oude apparaten van andere 
gebruikers dan particuliere huishoudens. Op verzoek 
regelen wij tegen betaling van kosten de terugname 
en recycling / afvoer ook van die apparaten mits 
deze door ons werden verhandeld. Retourneringen 
zonder vooraf overeengekomen toestemming van 
MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

12.  GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij zijn gerechtigd persoonlijke gegevens van de 
klant in het kader van wettelijke bepalingen, met 
name de Basisverordening gegevensbescherming, 
op te slaan en bedrijfsintern te verwerken.

13. BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK   
recht, vrijwaringsclausule
13.1. Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders werd 
overeengekomen, is de hoofdvestiging van MEYRA 
GmbH in Kalletal-Kalldorf de plaats van uitvoering.
13.2. Alle uit de contractuele relatie voortvloeiende 
geschillen worden beslecht door de bevoegde 
rechtbank in onze vestigingsplaats Kalletal-Kalldorf. 
Daarnaast zijn wij gerechtigd de klant ook in een 
andere bevoegde rechtbank te vervolgen.
13.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland 
met uitzondering van het UN-kooprecht is van 
toepassing.
13.4. Als afzonderlijke bepalingen van deze 
Algemene Handelsvoorwaarden geheel  
of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn, blijft  
de geldigheid van de overige bepalingen 
onaangetast.
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