EUROCHAIR²
PRO 2.850
INDIVIDUEEL MODEL

Toegestane gebruikersgewicht
tot 130 kg

Geschikt voor personenvervoer.
Getest volgens ISO 7176-19

Nu ook beschikbaar
als ziekenhuis
variant.

HANDBOEK
Aanpasbare rugleuning als
standaard

Wielbasisverlenging door
naar achteren draaien van het
varioblok

In hoogte verstelbaar
armsteunen met in diepte
instelbare armpolster

Beensteunen afneembaar,
wegzwenkbaar Voetplaten,
hoekinstelbaar, incl. enkele
kuitband

Functioneel en intelligent
ECONOMIE

THERAPEUTISCHE VOORDELEN

TOEPASSING

• Duurzaam product door het gebruik van
hoogwaardige materialen en hoogwaardige afwerking, lage onderhoudskosten

• Bevordert zelfstandige mobiliteit door
individuele aanpassing aan de gebruiker

• Volledige uitrusting voor permanent
gebruik

• Zitten zonder vermoeidheid, ook over
een lange periode

• Optimale verzorging van talrijke ziekten
door hoge verstelmogelijkheden

• Gebruiksgemak van zijsteunen en beensteunen

• Voornamelijk voor huishoudelijk gebruik,
maar ook in revalidatieklinieken om therapeutische doelen te bereiken

• Optimale aanpassing door een ruime
accessoirekit (geen wijziging vereist)
• Duurzaam gegarandeerde levering van
onderdelen via een landelijk netwerk van
detailhandelaren
• Optimaal hergebruik door eenvoudige
aanpassing aan nieuwe gebruikers

• Goede rijeigenschappen door lage
rolweerstand
• Zeer goede aanpassing aan verschillende
toepassingen, omdat de zithoogte instelbaar is bij verschillende wielmaten

• Gebruik bij verschillende soorten aandrijving
• HEMI-componenten

BESTELFORMULIER
BESTELLING
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OFFERTE

Ingevuld bestelformulier faxen naar:

+49 5733 922 9311

OP MAAT GEMAAKT
Klantenservice:

+49 5733 922 311

Factuuradres / klantnr.:

Afleveradres:

Referentie / opmerkingen:

Geschikt voor personenvervoer.
Getest volgens ISO 7176-19

EUROCHAIR² PRO 2.850
Bestelhoeveelheid:

Prijs voor het basismodel incl. volgende onderdelen:
afneembaar, wegzwenkbaar
• Aandrijfwielen 24"
• Zitdiepte 430 mm, rugleuninghoogte 420
• Hoepels aluminium
mm
• Hoepelafstand smal
• Zit- en rugleuning: Polyester, zwart
• PU-banden, lekvrij
• Framekleur Silverline
• Zwenkwiel 180 mm PU
• Voetplaten in hoek instelbaar
• Aanpasbare rugleuning
• Enkele kuitband
• Armsteun hoogte verstelbaar, opklapbaar
wegzwenkbaar, afneembaar,
armpolster diepte instelbaar
(Prijs voor het basismodel,
• Beensteunen
incl. armsteunen, incl. beensteunen):

€ 988,00

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

300 320 340 360 380 400 430 460 480 500 530

Personengewicht

Breedte rijklaar

500 520 540 560 580 600 630 660 680 700 730

Leeg gewicht

Breedte gevouwen
Zitdiepte
Zithoogte voor /
achter
Totale hoogte
Rugleuninghoogte
Armsteunhoogte
Totale lengte incl.
beensteunen en
anti-kiepwielen

310
400 / 430 / 460 / 490
variabel 390 tot 560 / 390 – 520
variabel 790 - 1.050
400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
210 - 260
1.050

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm

Toegestaan totaalgewicht*
Transportgewicht
Aandrijfwiel

130
17,5
147,5
10
22“ / 24“

* Bij het gebruik van hulpaandrijvingen mag het toegestane
totale gewicht niet worden overschreden.
Let op!
Bij verplaatsingen met het openbaar vervoer (bijv. trein) kunnen de
afmetingen van de rolstoel hoger zijn dan de richtwaarden van de
vervoerder. Informeer vooraf.
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HANDBOEK

BESTELFORMULIER
Kruis uw keuze in de vakjes aan

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

01

02

Zitbreedte (ZB)
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

3342

ZB 300 mm (op maat gemaakt)

180,00

3344

ZB 320 mm (op maat gemaakt)

180,00

3346

ZB 340 mm (op maat gemaakt)

180,00

3348

ZB 360 mm (op maat gemaakt)

180,00

38

ZB 380 mm

0,00

40

ZB 400 mm

0,00

43

ZB 430 mm

0,00

46

ZB 460 mm

0,00

48

ZB 480 mm

0,00

350

ZB 500 mm

0,00

53

ZB 530 mm

0,00

Zitdiepte (ZD)
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

615

ZD 400 mm*

44,00

788

ZD 430 mm

0,00

619

ZD 460 mm*

44,00

4105

ZD 490 mm*

44,00

* Informatie: Nieuw zitkussen in zitdiepte meebestellen.

03

Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)
Selecteer de gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat te kiezen.
uitsluitend in combinatie met 22” aandrijfwiel en code 173

ZHV IN MM:
CODE

Ø ZWENKWIEL IN
MM

151

Ø 100 rubber

325

Ø 125 rubber

154

Ø 142 zacht rubber

143

Ø 150 (Flexel)

161

Ø 180 PU

645

Ø 180 luchtbanden

157

Ø 200 PU

390

400

410

430

445

450

460

470

475

480

Door het selecteren van de ZHV wordt automatisch een standaard zwenkwiel plus passende vork geconfigureerd.

490

500

505

510

520

530

540

550

560

BESTELFORMULIER
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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.

Zithoogte optie voor (ZHV) voor hemiplegische patiënten

04

05

CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

173

HEMI-voorvork incl. HEMI afstandsblok

236,00

4906

HEMI-afstandsblok voor zijdelings geplaatste voorvork voor gebruik met 24” aandrijfwielen

184,00

Zitkussen
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

740

Zitkussen, zwart, (zitdiepte 430 mm)

4980

Incontinentiehoes voor zitkussens, zwart (uitsluitend in combinatie met CODE 560 of 561)

560

Zitkussen 30 mm

46,00

561

Zitkussen 60 mm

46,00

50 mm

0,00
120,00

Aandrijfwiel positie horizontaal (zwaartepunt instelling)

Positie

ACTIEF, montage in rijrichting voor

PASSIEF, montage in rijrichting achter

Keuze

06

Zithoogte achter (ZHA) in combinatie met aandrijfwiel (zonder zitkussen)
Horizontale kolommen = zithoogtes in mm
Verticale cellen = Ø aandrijfwiel
Selecteer de gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat PU-banden CODE 902 te selecteren.

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

Ø 22 x 1“
Ø 22 x 13/8“
Ø 24 x 1“
Ø 24 x 13/8“
Door de keuze van AZH worden automatisch de grootte van het aandrijfwiel en de aspositie ingesteld. De zithoek kan max. 4° zijn, overeenkomend met een verschil in zithoogte van max. 40 mm.
Kies daartoe uw hoepels in categorie 08 en banden in categorie 09. Let op de breedte van de banden!

07

Aandrijfwielopties
CODE

OMSCHRIJVING

878

70 mm

Wielbasisverlenging, gemeten vanaf het midden van de rugbuis

EURO €
118,00
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BESTELFORMULIER
Kruis uw keuze in de vakjes aan

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

08

Hoepels en hoepelopties (niet te combineren met Xtrends-wielen)
CODE

OMSCHRIJVING

Ø

Ø

494

Hoepels uit aluminium

22“

24“

0,00

493

Hoepels roestvrijstaal

24“

90,00

22“

24“

824,00

-

24“

352,00

871

168

09

Dubbele hoepels voor zitbreedtes tot 480 mm
Uitsluitend in combinatie met PU-banden CODE 902
Niet in combinatie met trommelrem CODE 706.
Niet i.c.m. spaakbescherming CODE 489
Optigrip speciale hoepels voor dwarslaesie patiënten
Inclusief hoepelafstand breed CODE 693

EURO €

166

Hoepelhoes uit siliconen, glad, zwart

22“

24“

118,00

692

Hoepelafstand smal

22“

24“

0,00

693

Hoepelafstand breed (alleen in combinatie met CODE 493)

0,00

Banden
CODE

OMSCHRIJVING

Ø

Ø

EURO €

902

PU-banden, lekvrij

22“

24“

0,00

486

Luchtbanden met geribbeld profiel

22“

24“

57,00

Let op de breedte van de banden in combinatie met de aandrijfwielen! Zie categorie 06 zithoogte in combinatie met aandrijfwiel.

10

Remmen
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

651

Drukrem voor de gebruiker

680/706

Drukrem voor de gebruiker en trommelrem voor de begeleider

986

Remverlenger opschuifbaar, 1 paar

44,00

681

Remverlenger naar beneden vouwbaar

47,00

650/74

Eenhandige drukrem rechts, incl. remverlenger.

468,00

650/60

Eenhandige drukrem links, incl. remverlenger.

468,00

0,00
236,00

BESTELFORMULIER
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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.

11

Rugleuninghoogte
CODE

642

634

575

12

OMSCHRIJVING

HOOGTE

Rugleuning, instelbaar door klittenband

Rugleuning, instelbaar door klittenband

Comfort rugleuning, ergonomisch aanpasbaar

EURO €

400 mm

0,00

420 mm

0,00

440 mm

0,00

460 mm

180,00

480 mm

180,00

500 mm

180,00

400 mm

236,00

420 mm

236,00

440 mm

236,00

Rugleuning
CODE

OMSCHRIJVING

622

Rugleuning met lumbaalknik

621

Rugleuning zonder lumbaalknik

EURO €
0,00
83,00

Rugleuningen opties
CODE
502
814
29
913

13

COMPATIBEL MET CODE...
Duwgreep, gemonteerd aan rugbuis, tot 180 mm traploos
in hoogte instelbaar
Duwstang dwarsliggend, stabiliseert de rugleuning bij
grotere belasting
Rug, +/- 10° in 3 stappen in hoek instelbaar
Uitsluitend mogelijk voor RH 40 / 42 / 44
Hoofdsteun, 190 mm traploos instelbaar in hoogte en hoek
Uitsluitend in combinatie met CODE 814 dwarsliggende duwstang

621

622

502

EURO €
0,00
118,00
0,00
322,00

Zijdelen en armleuningen
Let op de gemarkeerde functionele eigenschappen!

CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

107

Armsteunen in hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar, afneembaar

70

Armsteunen, inklapbaar, wegzwenkbaar, lang

46,00

577

Armsteunen, inklapbaar, wegzwenkbaar, vergrendelbaar, afneembaar

46,00

0,00
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BESTELFORMULIER
Kruis uw keuze in de vakjes aan

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

14

Beensteunen
CODE

OMSCHRIJVING

94

Zonder been- en voetsteunen

0,00

93

Beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar

0,00

759

Beensteunen CODE 93, links gemonteerd

0,00

760

Beensteunen CODE 93, rechts gemonteerd

0,00

92

Beensteunen comfort, afneembaar, wegzwenkbaar en opklapbaar

757
758

EURO €

226,00

Beensteun comfort CODE 92 enkel, links gemonteerd
(met CODE 93 rechts gemonteerd)
Beensteun comfort CODE 92 enkel, rechts gemonteerd
(met CODE 93 links gemonteerd)

113,00
113,00

52

Amputatiebeensteunen, afneembaar, wegzwenkbaar en opklapbaar, 1 paar

270,00

4507

Amputatiebeensteun, enkel, rechts gemonteerd

135,00

4508

Amputatiebeensteun, enkel, links gemonteerd

135,00

Voetsteunen
CODE

OMSCHRIJVING

DIEPTE

OBL

EURO €

798

Voetsteun gedeeld, opklapbaar en hoek instelbaar

180

380 - 520

0,00

54

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

150

380 - 520

280,00

Gewenste OBL in mm (gemeten zonder zitkussen)
Standaard instelling van de onderbeenlengte, afhankelijk van de codering mogelijk van 380-520 mm.

Voetsteunen accessoires

15

16

359

Enkele kuitband (paar)

822

Bevestigingsband voor schoenen (paar)

0,00
48,00

Framekleur
CODE

OMSCHRIJVING

4919

Silverline

EURO €
0,00

Kleur zit- en rugleuning
CODE

OMSCHRIJVING

287

Zwart, polyester

EURO €
0,00

BESTELFORMULIER
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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.

17

Accessoires rondom de rolstoel
Hand- en spaakbescherming
CODE

OMSCHRIJVING

489

Transparant

EURO €
160,00

Anti-kiepwielen
691

Anti-kiepwielen, in lengte verstelbaar, afneembaar (1 paar)

146,00

728

Anti-kiepwielen, wegzwenkbaar (paar)

226,00

729

Anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, links

113,00

730

Anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, rechts

113,00

Rangeerrollen
746

1 paar rangeerrollen, afrembaar, bijv. voor smalle ruimtes of in een vliegtuig.
Niet in combinatie met steunwielen CODE 728.

236,00

Therapietafels
929

Therapietafel uit kunststof, transparant, geschikt voor zitbreedte 380 - 530 mm

214,00

930

Therapietafel uit kunststof, transparant, opschuifbaar voor gedefinieerde zitbreedte,
met opstaande rand aan voorzijde, voor zitbreedte 380 - 500 mm

268,00

931/60

Therapietafel, halfzijdig links, uit kunststof, transparant, ergonomisch gevormd

240,00

931/74

Therapietafel, halfzijdig rechts, uit kunststof, transparant, ergonomisch gevormd

240,00

Bij 24"-wielen en een achterste zithoogte van minder dan 470 mm heeft de therapietafel CODE 929/930 een beperking op de hoogte van de armsteun, dwz de armsteun
moet overeenkomstig worden aangepast, omdat de laagste positie van de armsteun dan niet mogelijk is.

Overige accessoires
585

Infuusstandaard "UNIVERSAL"

912

Luchtpomp met houder

42,00

936

Transferplank uit kunststof

76,00

833

Veiligheidsgordel

31,00

819

Reflectoren

15,00

970

Stokhouder

34,00

951

Accessoirenet (boodschappennet)

12,00

962

Universele rugtas met extra vak aan buitenzijde

47,00

3851

"ziekenhuis versie"
- Zit- en rugleuning kunstleer incl. sensortas
- Vouwfixatie
- Beensteunen in hoogte instelbaar, op-, inklapbaar
- Antidiefstal beveiliging voor beensteunen en zijdeel
- Trommelrem voor begeleider
- Anti-kiepwielen aan beide kanten

Datum:

Daten zurücksetzen

562,00

530.00

Handtekening:

Drucken

Speichern

Senden

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.

