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Prijslijst / indicatie hulpmiddelen particulier 

 
 

Algemene informatie over prijzen. 

- Deze prijslijst bevat een kleine greep uit ons aanbod, heeft u vragen over 

artikelen welke niet in deze prijslijst vermeld staan, neemt u dan gerust contact 
op. 
 

- Alle op deze prijslijst vermelde prijzen zijn excl. BTW. 
 

- De plaatsingskosten zijn indicatief en berekend op basis van leveren/plaatsen in Enschede 
en omgeving. 
 

- De plaatsingskosten staan bij elk product vermeld onder de prijsinformatie. 
 

- Voor leveren en of plaatsen buiten een straal van 5km van Enschede gelieve contact op te 
nemen. 

 
- De plaatsingskosten zijn berekend per product, dit betekend dat wanneer u meerdere 

artikelen wilt laten plaatsen de plaatsingskosten uiteraard goedkoper worden, in dat geval 

maken wij meestal een vrijblijvende offerte bij u thuis zodat de materialen en arbeidslonen 
keurig netjes op papier worden vermeld. 

 
- Het aanbod bestaat uit een greep van de meest voorkomende producten, wij bieden 

natuurlijk veel meer oplossingen, heeft u een vraag? Wij helpen u graag verder. 
 

 
 

 

Algemene informatie over Garantie. 

- Garantie kan per leverancier verschillen, wij bieden u een minimale garantie van 2 jaar op 
alle in deze prijslijst vermelde producten. 

 

- In tegenstelling tot de meeste andere bedrijven bieden wij ook garantie op de door ons 
uitgevoerde werkzaamheden, de garantie die wij hier op geven is 2 jaar.  

 
- Dit houdt in dat wanneer een door ons geplaatst artikel binnen deze periode niet meer naar 

behoren functioneert en wanneer kan worden aangetoond dat dit artikel niet goed is 
gemonteerd, wij niet alleen het artikel gratis vervangen maar dat ook nog eens gratis 
uitvoeren. 

 
- Voor u een zekerheid voor kwaliteit in materialen en werkzaamheden, wij noemen dat heel 

gewoon service. 
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1. TOILETRUIMTE 

 

1.1 Closets, closetcombinaties en wandclosets 

Algemene informatie betreft vervanging 

De klassieke fout die wordt gemaakt bij het vervangen van een closet is dat veel mensen er van 
uitgaan dat een closet makkelijk te vervangen is, er wordt vooral gekeken naar het model en 

minder naar de uitvoering, hier gaat het in de praktijk vaak mis, immers de maat van de 
bestaande afvoer moet overeenkomen met het nieuwe toilet en dan moet de aansluiting meestal 
nog worden aangepast middels aansluitsokken. 
 
Hieronder een overzicht van de meest gangbare uitvoeringen, let vooral op de aansluitingen van de 
afvoer. 

 
 
 
Closets 
 
 

  

 

Closetcombinaties (duoblok) 
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1.2 Verhoogd closet +6 

Informatie 

Er zijn toiletpotten die 4 tot 10 cm hoger zijn dan de standaard hoogte. De keuze voor een 
bepaalde hoogte is een afweging tussen het gemakkelijker opstaan en gaan zitten en een 

moeilijkere stoelgang door een hoger toilet. 
Hieronder een overzicht van de 2 meest gangbare modellen, de 6cm verhoogde uitvoering en de 

10cm verhoogde uitvoering  

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties 

   

 
 

 

Prijsinformatie verhoogd closet 

Prijs Closet +6 PK of AO 297,95 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 99,10 

- 
 

Meerprijs 
 

Closetzitting standaard wit 47,50    (geen extra plaatsingskosten) 

Closetzitting zware uitvoering Pressalit wit RVS scharn. 89,65    (geen extra plaatsingskosten) 

Toiletreservoir Wisa wandmodel incl. plaatsingskosten 149,30 

 
 
 
 
 

Klasse Staand closet 

Serie Geberit Comfort 

Materiaal Keramiek 

Kleur Wit 

Spoelvorm Vlak 

Plaats uitlaat PK (pijp kort - achteruitgang)S8000600000G /  

AO (achter onder – onderuitgang)S8000700000G 

Hoogte 450 mm 

Breedte 355 mm 

Diepte 470 mm 

Bevestiging 4 gaten 
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2. TOILETVERHOGERS 

2.1 Toiletverhogers 

Informatie 

Een toiletverhoger wordt als middel gebruikt om het standaard toilet te verhogen. 

Toiletverhogers worden boven op het bestaande toilet bevestigd. 

Het verhogen van de toiletbril zorgt ervoor dat het plaatsnemen op het toilet een stuk eenvoudiger 

wordt, uw arm-, schouder,- en beenspieren worden minder belast. 

 

Met een toiletverhoger gaat u gezond zitten en opstaan van het toilet. Uitermate geschikt voor 

ouderen en mensen met minder beenkracht. Daarnaast is een toiletverhoger een goedkope 

oplossing in vergelijking met een verhoogd toilet. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties 

 

 
 

 

Prijsinformatie toiletverhogers 

Prijs Toiletverhoger 5cm 2146330 84,00 

Prijs Toiletverhoger 10cm 5959907 60,50 

- 
 

Plaatsingskosten 49,55  (incl. verwijderen oude closetzitting) 

 

 

Klasse Toiletverhoger 

Serie Etac   

Materiaal PP (Polypropyleen) 

Kleur Wit 

Bevestiging Middels klemnokken 

Hoogte 5cm / 10cm  

Opties Evt. uit te voeren met deksel en/of armleggers 

http://www.welzijnswinkel.nl/toilet-hulpmiddelen/toiletverhogers
http://www.welzijnswinkel.nl/gezond-zitten-en-opstaan-met-een-toiletverhoger
https://www.technischeunie.nl/product/prd1999810210
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3. TOILETBEUGEL 

 
Informatie 

Een toiletbeugel set is de ideale oplossing die tot op heden niet erg bekend is, het betreft een 
beugelset die wordt toegepast als vervanger voor opklapbare wandbeugels, Deze set kent eigenlijk 

alleen maar voordelen, hieronder zetten wij ze voor u op een rijtje. 
• Een toiletbeugel set is altijd goedkoper dan 2 opklapbare beugels 
• Er hoeven geen gaten te worden geboord in de muur naast het toilet 
• Geen problemen met de achterwand van een wandcloset 

• Vloerstatieven zijn overbodig 
• Geen kans op het raken van waterleidingen want boren is overbodig 
• Makkelijk te verwijderen, geen blijvende schade achteraf (ideaal in huursituaties) 
• Closetzitting altijd te plaatsen 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties Rvs 

 

 
 

Prijsinformatie toiletbeugelset Rvs 

Prijs toiletbeugel set RVS 227,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 49,55 

- 
 

Meerprijs 
 

Met closetzitting standaard wit 37,50    (geen extra plaatsingskosten) 

Closetzitting zware uitvoering Pressalit wit RVS scharn. 79,65 

 

 

 

Klasse Toiletbeugel set 244000 

Serie Rvs 

Materiaal RVS - roestvast staal - gepolijst 

Kleur Rvs-zwarte handgrepen 

Armleggers armleggerkussen polyurethaan 

Buisdiameter Diameter buis 22mm 

Hoogte bovenkant closet tot bovenkant armlegger 26 cm 

Breedte 49cm tussen armleggers 

Diepte achterzijde toiletbeugelset 36 cm 

Bevestiging bevestigingsgaten hart op hart 155 mm  
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Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 

 Technische specificaties Wit Super 

 

 
 

 

 

Prijsinformatie toiletbeugelset Wit Super 

Prijs toiletbeugel set RVS 355,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 49,55 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse Toiletbeugel set incl. verzwaarde closetzitting 

Serie Wit Super 8338032 

Materiaal RVS - wit 

Kleur Rvs-lichtgrijze handgrepen 

Armleggers armleggerkussen polyurethaan 

draagkracht 150kg 

Hoogte bovenkant closet tot bovenkant armlegger 26 cm 

Breedte 49cm tussen armleggers 

Diepte achterzijde toiletbeugelset 36 cm 

Bevestiging bevestigingsgaten hart op hart 155 mm  
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4. WANDGREPEN 

Informatie 

Handgrepen zijn er in diverse uitvoeringen, soorten en maten, de meest bekende zijn de 

handgrepen van het merk Linido, deze handgrepen worden gebruikt in vrijwel alle zorginstellingen 
en dat is niet zonder reden, de handgrepen kenmerken zich door een stevige bevestigingsplaat en 
een hogere dikke beugel, hierdoor is de draag/trekkracht enorm en makkelijk vast te pakken 

zonder dat uw handen langs de muren schaven.  
 
Doordat de buis 60g gebogen is en plaats van de traditionele 90g nemen de hand en pols bij het 
vasthouden een natuurlijke stand in.  
 
De handgrepen zijn voorzien van epoxycoating die zorgen voor het nodige antislip. 

De meest gangbare maat is de handgreep van 30cm. 
 
 

 Technische specificaties 

   

 
 

 
 
 
 

Prijsinformatie Linido handgreep 

Prijs handgreep staal epoxycoat wit 30cm 45,35 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 49,55 

- 
 

Prijs beugel andere lengte 
 

Totale lengte 40cm 47,50     

Totale lengte 50cm 49,65     

 

 

 

Klasse Handgreep 

Serie Linido Handicare 

Materiaal Staal epoxycoat 

Kleur Wit 

Buisdiameter Diameter buis 29mm 

Hoogte Muur tot bovenkant handgreep 11 cm 

Breedte 20cm tot 200cm 

Bevestiging bevestigingsgaten per kant hart op hart 55 mm  
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Handgreep Chroom 

Informatie 

Handgrepen zijn er natuurlijk ook in verchroomde uitvoeringen, van superstrak tot nostalgisch zijn 

ze altijd te leveren in een passende uitvoering voor de bestaande badkamer, deze grepen hebben 
eigenlijk de functie als badgreep en ze staan dan ook als zodanig omschreven bij de diverse 
leveranciers. 
Bij het gebruik van een badgreep dient er vooral te worden gelet op de bevestigingsconstructie 
deze moet natuurlijk stevig zijn, in verband met het grote aanbod hebben wij als voorbeeld 
hieronder gekozen voor de Geesa Luna bad(hand)greep. 
 

 

 Technische specificaties 

   

 
 

 
 
 
 

Prijsinformatie Geesa handgreep 

Prijs handgreep 30cm 52,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 49,55 

- 
 

 

 

 

Klasse Handgreep 

Serie Geesa Luna 

Materiaal Messing verchroomd 

Kleur Chroom 

Buisdiameter Diameter buis 23mm 

Hoogte Muur tot bovenkant handgreep 8 cm 

Breedte 40cm of 50cm 

Bevestiging 3 puntsbevestiging 
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Opklapbare beugels 

Informatie 

Net zoals handgrepen zijn opklapbare beugels te verkrijgen in diverse uitvoeringen, soorten en 
maten, de meest bekende zijn de opklapbare beugels van het merk Linido, deze beugels worden 
gebruikt in vrijwel alle zorginstellingen en dat is niet zonder reden, de beugels kenmerken zich 

door de enorme draagkracht die zeer belangrijk zijn bij het opliften.  
De beugels zijn makkelijk vast te pakken door de juiste dikte ze zijn voorzien van epoxy coating 
die zorgen voor de nodige antislip. 
Erg belangrijk is dat er ook geen scherpe punten en randen en punten aanzitten waardoor u uw 
handen niet kan bezeren en/of kan blijven haken. 

De opklapbare toiletbeugel biedt niet alleen steun tijdens het gaan zitten op en opstaan van een 
toilet of douchezitting, maar ook bij zijwaarts overschuiven, ook in opgeklapte toestand biedt hij 
zeer goed steun bijvoorbeeld vanuit een (rol)stoel naar het toilet. 

De meest gangbare maat van de opklapbare beugels is 70cm. 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

   

 

 
 
 

Prijsinformatie opklapbare beugels 

Prijs opklapbare beugel staal epoxycoat wit 70cm 122,00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 74.33 

- 
 

Prijs hulppoot 64,00    (geen extra plaatsingskosten) 

Klasse Opklapbare beugel 

Serie Linido Handicare 4191235 

Materiaal Staal epoxycoat 

Kleur Wit 

Buisdiameter Diameter buis 29mm 

Hoogte Muur tot bovenkant handgreep 11 cm 

Lengte 45cm tot 90cm 

Bevestiging 4 puntsbevestiging  
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5. DOUCHEZITTING 
 

Algemene informatie (opklapbare) douchestoelen  

De douchestoel al dan niet opklapbaar is bijna niet meer weg te denken in de huidige badkamer, ze 
zijn er dan ook in zeer veel uitvoeringen van losse kunststof krukjes tot zeer luxe designstoelen. 
 

Wij hebben voor u een selectie gemaakt van de meest gangbare modellen douchestoelen waarbij 
er onderscheid wordt gemaakt in twee soorten; de opklapbare douchezit en de vrijstaande 
douchestoel. 
 

Aandachtspunten 

 
• Een belangrijk aandachtspunt is het gebruik van douchestoelen in douchecabines, er doen 

zich situaties voor dat de douchestoel te veel ruimte in beslag neemt in een douchecabine, 
hierdoor is er bijna geen bewegingsruimte meer, dit geld natuurlijk helemaal voor mensen 
die hulp krijgen bij het wassen. 

• Een ander belangrijk aandachtspunt is de draagkracht van een douchestoel, de stoelen 

worden zoals gezegd in veel uitvoeringen geleverd, in de praktijk gaat men name snel 

voorbij gaat aan het maximale draagvermogen. 
• Er dient dus rekening te worden gehouden met de grote van de douchestoel en ook de 

maximale draagkracht. 
• Bij losse douchestoelen dient er rekening te worden gehouden met mensen die eenzijdig 

opstaan, dit houdt in dat de poten van de douchestoel overdreven schuin moeten staan 
zodat mensen die bij het opstaan zich afzetten het gewicht aan 1 kant, niet met de 

douchestoel kunnen omvallen. 
 

Opklapbare douchezit 
 
Een opklapbare douchezit wordt op de muur gemonteerd en heeft het voordeel dat deze na gebruik 

tegen de muur kan worden opgeklapt, de opklapbare douchezit kan worden geleverd met een 
rugleuning en/of met armleggers. 

Voor het monteren wordt er gekeken of de muur voldoende sterk is, is dit niet het geval wordt er 
gebruik gemaakt van een zogenaamde hulppoot, deze hulppoot wordt eenvoudig onder de 
douchestoel aangebracht en biedt extra ondersteuning in de draagkracht. 
 
Indien u gebruik maakt van een douchecabine dient u rekening te houden met de afmetingen van 

de opklapbare douchezit, het kan voorkomen dat de douchestoel in uitgeklapte situatie de 
bewegingsruimte te veel beperkt. 
 

Losse douchestoel 
 

Een losse vrijstaande douchestoel bestaat in de volgende uitvoeringen; 
• Inklapbaar 
• Vast 
• Verrijdbaar 
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Opklapbare douchezit Linido Handicare 

 

Informatie 

De Linido handicare opklapbare douchezit is de meest voorkomende douchezit in de markt deze 

kan worden geleverd met een rugleuning en/of met armleggers. 

De uitvoering die het meest wordt toegepast is de uitvoering met rugleuning en armleggers, het 
gebruik van deze armleggers voorkomt veelal dat er extra handgrepen of beugels moeten worden 
aangebracht, een ander groot voordeel is dat ook de armleggers kunnen worden opgeklapt. 
 
Advies: 
Bij een lichaamsgewicht boven de 100kg dient een hulppoot te worden toegepast. 

 

 

Prijzen plaatsingskosten staan onder prijsinformatie 

 Technische specificaties 

 

   

 

Prijsinformatie opklapbare douchezit Linido 

Prijs opklapbare douchezit +rugleuning +armleggers 358.00 

Plaatsingskosten incl. hulpmateriaal 99,10 

- 
 

Prijs toebehoren en andere typen 
 

Klasse Opklapbare douchezit + rugleuning + armleggers 

Serie Linido Handicare 9720164 

Materiaal Kunststof / glasvezel versterkt 

Kleur Wit 

Maximale draagkracht 150kg (met hulppoot 300kg) 

Hoogte 53cm 

Breedte 60.5cm (zonder armleggers 48.5cm) 

Diepte 51.5cm 
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Hulppoot  122,00     (geen extra plaatsingskosten) 

Opklapbare douchezit 183,00   (plaatsingskosten 85,00) 

Opklapbare douchezit +rugleuning 306,00   (plaatsingskosten 85,00) 

 

 


