iCHAIR MC1
1.610

Toegestane gebruikersgewicht
120 kg (incl. bagage)

ISO-CRASH
GETESTET

Compatibele toebehoren

Comfortabele bediening

Zwenkwielen uit alu velgen

Standaard armsteun

De compacte en intelligente instap
ECONOMIE

THERAPEUTISCHE VOORDELEN

TOEPASSING

• Effectiviteit door eenvoudig onderhoud
en een hoge mate van servicevriendelijkheid

• Ideaal voor het onderhouden van mobiliteit thuis, op het werk en op kantoor

• Voor binnen en buiten

• Het modulaire ontwerp van de iCHAIR-familie maakt compatibiliteit van onderdelen mogelijk
• Talrijke verstelmogelijkheden maken
individuele aanpassingen mogelijk
• Vereenvoudigd hergebruik door
optimale gebruikerslimieten

• Verschillende zitsystemen volgens individuele behoeften

• Voor permanent en dagelijks gebruik
voor onafhankelijke mobiliteit
• Werkende en actieve mensen die een
rolstoel nodig hebben voor verschillende
dagelijkse situaties
• Geschikt voor buitengebruik met standaard grote banden
• Dankzij de compacte afmetingen en
de hoge mate van wendbaarheid is het
interieur gemakkelijk te beheersen

E-POWER

• Lage reparatievereisten door het gebruik
van hoogwaardige en duurzame onderdelen

• Effectieve drukontlasting en ontspannen
positionering voor langdurig zitten dankzij grote elektrische instellingsbereiken

BESTELFORMULIER
BESTELLING

iCHAIR MC1 1.610
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OFFERTE

Ingevuld bestelformulier faxen naar:

OP MAAT GEMAAKT

+49 5733 922 9311

Klantenservice:

+49 5733 922 311

Factuuradres / klantnr.:

Afleveradres:

Referentie / opmerkingen:
ISO-CRASH
GETESTET

Toegelaten
Gebruikersgewicht 120 kg (incl. bagage)

Bestelhoeveelheid:

iCHAIR MC1 1.610 (Prijs voor het basismodel, incl. accu's en lader, incl. standaard armsteunen, incl. beensteunen):

4.918,00 €

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.

Technische gegevens
Zitbreedte 1) 2) 3)
Zitdiepte 2) 3)
Rughoogte 2) 3) 9)
Onderbeenlengte 2) 3)
Armsteunhoogte 2) 3)
Zithoogte voor 2)3)
Lengte met beensteunen
Lengte zonder beensteunen
Breedte klaar om te rijden 2

430 - 600
400 - 560/400 - 560
450 - 500/530 - 570
280 - 430/350 - 500
240 - 350/180 - 290
440 - 510/500 - 600
1.130
830
590 - 630

Hoogte zonder hoofdsteun 2)
Transportlengte
Transporthoogte min.
Wielmaat voor
Wielmaat voor
Wielmaat voor
Wielmaat achter
Wielmaat achter
Hindernishoogte max. 7)
Draaicirkel

930 - 1.130
830
560
260 x 70 (10")
230 x 70 (9")
200 x 50 (8")
356 x 75 (14")
320 x 60 (12,5")
60
840
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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.

Technische gegevens
GEWICHT IN KG

EIGENSCHAPPEN

Transport leeggewicht min. in basisuitvoering 4)
Gebruikersgewicht max.
Toelaatbaar totaalgewicht incl. opties
max. bagage

100
120
280
10

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10
mm
Gegevens onder voorbehoud van constructieve wijzigingen.

1) zie categorie zitbreedte 01
2) Zitsysteem gordel / ErgoSeat
3) Zithoek is 4°
4) Zonder beensteunen en zonder armleuningen
6) zie categorie 00 chassis/motor
7) 120 mm incl. hindernis klimmer
8) Het instelbereik kan per ZH en grootte van de zwenkwielen met

Rijsnelheden in km/u
Motorvermogen W
Actieradius met accu
38 Ah (5 uur), 45 Ah (20 uur)
max. in km 6)
Actieradius met accu
63 Ah (5 uur), 73 Ah (20 uur)
max. in km 6)
Toegestane hellingen / dalingen
Stuursoort
Zitkanteling elektrisch 8)
Zitkanteling mechanisch
Rugleuninghoek elektrisch
Rugleuninghoek mechanisch

6
2 x 180
max. 28 km

max. 40 km
15 %
indirect
-2° tot 26°
0° tot 10°
-10° tot 50°
-10° tot 30°

max. +/-3° afwijken.

9) met armleuning CODE 106

Chassis / motor
CODE

115

01

02

OMSCHRIJVING

EURO €

Snelheid

Motorvermogen

Actieradius

6 km/u

2 x 180 W

max. 40 km

0,00

Zitbreedte (ZB)
CODE

OMSCHRIJVING

43

ZB 430 mm

48

ZB 480 mm

EURO €
Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via de armleuningen
(Zitvlakbreedte 430 mm)
Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via de armleuningen
(Zitvlakbreedte 480 mm)

Zitdiepte (ZD)

U kunt de gewenste zitdiepte bepalen in categorie 07 Zit- en zitsystemen in combinatie met het zitsysteem!

0,00
0,00

E-POWER

00

BESTELFORMULIER

iCHAIR MC1 1.610

3 van 8

Kruis uw keuze in de vakjes aan
Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

03

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)
Let op bij de hoogte van de zitkussens: Standaard zitkussen +60 mm, ErgoSeat +70 mm

CODE

OMSCHRIJVING

Ø INCH / MM

VOORSTE ZITHOOGTE ZHV IN MM*
430

157*

Banden met kunststof
velgen

8“

200

163**

Banden met alu velgen

9“

230

-

142***

Banden met alu velgen

10“

260

-

440

460

-

-

-

470

480

500

-

EURO €
510

530

-

-

0,00

-

106,00

-

-

258,00

* CODE 157 alleen in combinatie met het aandrijfwiel 12” CODE 815, niet in combinatie met de opstapcombinatie CODE 862, niet i.c.m. CODE 908
** CODE 163 alleen in combinatie met het aandrijfwiel 12” CODE 815, niet in combinatie met de opstapcombinatie CODE 862
*** CODE 142 alleen in combinatie met het aandrijfwiel 14” CODE 460

Zwenkwielopties
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

146*

Lekbestendige luchtbanden

0,00

481**

Standaard luchtbanden

0,00

900

Lekvrije banden

168,00

816

Spatbord voor zwenkwielen, alleen i.c.m. 9” of 10" zwenkwielen, CODE 163 of CODE 142

112,00

* CODE 146 alleen in combinatie met zwenkwiel 9“ CODE 163 of zwenkwiel 10“ CODE 142
** CODE 481 alleen in combinatie met zwenkwiel 8“ CODE 157

04

Aandrijfwielen
CODE

OMSCHRIJVING

Ø IN MM

EURO €

815*

12“ aandrijfwielen met alu velgen

320

0,00

460**

14“ aandrijfwielen met alu velgen

356

224,00

* CODE 815 alleen in combinatie met zwenkwiel 8“ CODE 157 en 9“ CODE 163
** CODE 460 alleen in combinatie met zwenkwiel 10“ CODE 142

Aandrijfwielopties

05

CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

846

Lekbestendige luchtbanden

904

Lekvrije banden

188,00

824

Spatbord voor aandrijfwielen

112,00

0,00

Kleur van de banden
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

908

Zwart (slijtvast), velg carbon kleurig

0,00

909

Grijs, velg carbon kleurig

0,00

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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Kruis uw keuze in de vakjes aan
Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

06

Zitkanteling
CODE

OMSCHRIJVING

ZITNEIGING

EURO €

119

Mechanische zitkanteling, in stappen

0° tot 10°

0,00

118

Elektrische zitkanteling, traploos om 28 graden*

-2° tot 26°

1.278,00

* Het instelbereik kan per ZH en grootte van de zwenkwielen met max. +/- 3° afwijken.

Zitting en zitsystemen
CODE

OMSCHRIJVING

ZITDIEPTE

COMPATIBEL MET RUGLEUNINGSYSTEEM
CODE
Ruggordel

Aanpasgordel

737/287

736/287

EURO €

ErgoSeatrugleuning
949

738 / 615*

Zitgordel zonder kussen

400 mm

0,00

738 / 788*

Zitgordel zonder kussen

430 mm

0,00

738 / 619*

Zitgordel zonder kussen

460 mm

0,00

738 / 792*

Zitgordel zonder kussen

490 mm

0,00

738 / 793

Zitgordel zonder kussen

530 mm

0,00

948 / 615

ErgoSeat-zitting

400 mm

-

-

324,00

948 / 788

ErgoSeat-zitting

430 mm

-

-

324,00

948 / 619

ErgoSeat-zitting

460 mm

-

-

324,00

948 / 792

ErgoSeat-zitting

490 mm

-

-

324,00

948 / 793

ErgoSeat-zitting

530 mm

-

-

324,00

561 / 615

Zitkussen, textiel, zwart

400 mm

120,00

561 / 788

Zitkussen, textiel, zwart

430 mm

120,00

561 / 619

Zitkussen, textiel, zwart

460 mm

120,00

561 / 792

Zitkussen, textiel, zwart

490 mm

120,00

561 / 793

Zitkussen, textiel, zwart

530 mm

120,00

Let op bij de voorste hoogte van de zitkussens: Standaard zitkussen +60 mm, ErgoSeat +70 mm.
* Zitdieptes 400, 430, 460, 490, 530 mm instelbaar

E-POWER

07
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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.

08

09

ErgoSeat overtrekken
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

237

ErgoSeat overtrek, textiel, zwart, met grijze stiksels

0,00

4980

ErgoSeat-hoes, incontinentie, zwart

0,00

Rugleuning en rugleuningsysteem
CODE

OMSCHRIJVING

COMPATIBEL MET ZITSYSTEEMCODE
ErgoSeat
948...

737/287

736/287

608

949

Standaard ruggordel, zwart
Hoogte: 500 mm, om te bouwen
tot 450 mm
Aanpasgordel, zwart, hoogte:
500 mm, om te bouwen tot 450
mm
Ronde buizen, 22 mm, incl.
doorlopende duwbeugel,
zonder rugschelp, voorbereid
voor externe rugleuningsystemen*
ErgoSeat rugleuning, hoogte: 530
mm, om te bouwen tot 570 mm

EURO €

Zitkussen
561...

-

0,00

-

118,00

0,00

334,00

* Niet in combinatie met pads, CODE 957 en 954

10

11

Rugleuningopties (verstellingen)
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

814

Doorlopende duwbeugel

410

Enkelvoudige duwgrepen incl. stabilisatiebalk, alleen in combinatie met ErgoSeat, standaarden aanpasgordel

122,00

913

Hoofdsteun, kunstleer zwart

226,00

401

Mechanische rugleuningverstelling

-10° tot 30°

10° stappen

25

Elektrische rugleuningverstelling

-10° tot 50°

traploos

0,00

0,00
1.236,00

Zijdelen en armleuningen
1 = afneembaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar
Let op de gemarkeerde functionele eigenschappen!

CODE
106
4960

OMSCHRIJVING
Standaard zijpaneel met gevoerde armleuning en
zwarte kledingbescherming met kleurinzet
Zijpaneel met gevoerde armleuning en zwarte kledingbescherming met
kleurinzet en een lichte holte in de armleuning

1

2

3

4

EURO €
0,00
62,00
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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.

12

13

Beensteunen
CODE

OMSCHRIJVING

54

93

Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar

92

Beensteunen, opklapbaar, afneembaar en wegzwenkbaar

798

EURO €
0,00

-

226,00

Voetsteunen
CODE
54
798

OMSCHRIJVING

DIEPTE

Voetsteun doorlopend, 60 mm in diepte
instelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in
hoogte en hoek verstelbaar
Voetsteunen gedeeld, opklapbaar, in
hoogte en hoek verstelbaar

OBL

92

150 mm 280 - 430 mm

93

-

150 mm 280 - 430 mm

EURO €
280,00
0,00

822

Bevestigingsband voor schoenen (paar)

48,00

823

Hielhouder (paar)

94,00

Houd er rekening mee dat de OBL dienovereenkomstig toeneemt bij de verschillende zitsystemen: Standaard zitkussen +60 mm, ErgoSeat +70 mm

15

16

Accu's en lader
CODE

OMSCHRIJVING

ACTIERADIUS
6 KM/U

EURO €

4696

Onderhoudsvrije accu's

ca. 38 Ah (5 uur), 45 Ah (20 uur)

28 km

0,00

5158

Onderhoudsvrije accu's

ca. 63 Ah (5 uur), 73 Ah (20 uur)

40 km

244,00

731

Lader 6 A

voor 45 Ah (20 uur)

733

Lader 12 A

aanbevolen voor 73 Ah (20 uur)

0,00
256,00

Verlichting
CODE

OMSCHRIJVING

932

Actieve LED-verlichting voor en achter volgens StVZO

EURO €
0,00

Bedieningsmodule en accessoires
CODE

OMSCHRIJVING

BESTURING

408

Power-/Bedieningsmodule VR2

geen *

682

Instelmodule VR2 voor elektr. zitneiging en elektr.
Rugleuningverstellingen

2 Instelmotoren

*Aansturing van 2 instelmotoren in combinatie met instelmodule CODE 682
Software voor het programmeren van VR2 op aanvraag

EURO €
0,00
300,00

E-POWER

14
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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.

Opties voor bedieningsmodule

17

18

CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

74

Montage rechts

0,00

60

Montage links

0,00

Bedieningsmodulehouder
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

4859

Bedieningsmodulehouder, in lengte verstelbaar

4566

Bedieningsmodulehouder, in lengte en hoogte verstelbaar

4860

Bedieningsmodulehouder, in lengte en hoogte verstelbaar, zijdelings wegzwenkbaar
(bijv. aan een tafel)

236,00

851

Bedieningsmodulehouder voor begeleider (Bedieningsmodule kan van voren naar achteren
worden verplaatst)
Alleen in combinatie met doorlopende duwbeugel CODE 814

296,00

4874

Beschermbeugel voor bedieningsmodule VR2

0,00
82,00

58,00

Speciale bedieningsmodule
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

4789

Extra bedieningsmodule met prioriteitscircuit voor begeleider incl. montage
aan de rugbuis

560,00

4660

Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts wegzwenkbaar

599,00

4661

Tafelblad met uitsparing (midden) voor bedieningsmodule, naar links wegzwenkbaar

599,00

Joystick opzetstukken
553

Tetra-vork verticaal

164,00

556

Tetra-vork horizontaal

170,00

734

Tetra-vork horizontaal, op handbreedte instelbaar

112,00

4589

Paddestoelknop

57,00

4590

Kogelknop

57,00

4591

T-knop

4593

Steelknop

57,00

4594

Knoopknop

57,00

4595

Softball

57,00

112,00
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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.

19

Framekleuren (Standaardkleur matzwart)
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

5220

Framekleur in accentkleur

op aanvraag

Accentkleuren
CODE

ZIT-/RUGBUIZEN / ACCENT ZIJPANEEL /
GEDEELDE BEENSTEUNEN / VELGEN INZET

207

matzwarte structuur (zonder velgen inzet)

212

polar white

99,00

186

magic blue

99,00

227

roodmetallic

99,00

180

lemonreflex

99,00

214

zonnegeel

99,00

0,00

Velgen inzet bij 9/10/12/14" wielen mogelijk.

20

Accessoires rondom de rolstoel
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

906

Achteruitkijkspiegel rechts

84,00

927

Achteruitkijkspiegel links

84,00

2676

Achtermarkeringsfolie

98,00

676

Markeringsbord

98,00

994

Bagagerek met metalen staven

970

Stokhouder

58,00

833

Veiligheidsriem met sluiting

82,00

4646

Therapietafel zijdelings wegzwenkbaar

549,00

590

Abductiewig, alleen in combinatie met ErgoSeat CODE 948

232,00

862

Hindernisklimmer

486,00

105*

Voetbordverbreding (abductie) met 25 mm aan elke zijde (totaal 50 mm)

118,00

99,00

Datum:

Daten zurücksetzen

E-POWER

* alleen in combinatie met code 54, 92 of 93

Handtekening:

Drucken

Speichern

Senden

iCHAIR MC1 1.610

Uitrusting en codes

04

07

07

07

09

CODE 460

CODE 737/287

CODE 948/949

CODE 237

CODE 736/287

10

11

11

12

14

CODE 25

CODE 106

CODE 4960

CODE 92/808

15

16

16

18

18

CODE 932

CODE 408/4860

CODE 408 / 682

CODE 4789

CODE 553

18

18

18

18

18

CODE 556

CODE 734

CODE 4589

CODE 4590

CODE 4591

18

18

18

20

20

CODE 4593

CODE 4594

CODE 4595

CODE 970

CODE 833

20

20

CODE 994

CODE 862

iCHAIR MC1 1.610
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Uitrusting en codes

ALGEMENE 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 leveren 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
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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 nietgeschikte 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.

