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matie of direct een scootmobiel lenen?
erker helpt u graag verder.

Meer informatie of direct een scootmobiel lenen?
Een medewerker helpt u graag verder.

e.nl/scootmobiel

www.almere.nl/scootmobiel

In de fietsenstalling van winkelcentrum Kronenburg
kunt u gratis een scootmobiel lenen. Dat is handig
als u zelf (tijdelijk) minder goed ter been bent.
Een leenscootmobiel geeft u de vrijheid om zelfstandig erop uit te
gaan wanneer u maar wilt. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen
of om langs te gaan bij familie of vrienden.
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De voordelen van een leenscootmobiel op een rijtje:		
• u hoeft geen aanvraag in te dienen bij de gemeente
• u heeft geen omkijken naar het onderhoud
• het lenen van een scootmobiel is gratis
• u hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
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Er zijn wel enkele voorwaarden, onder andere:
• er zal uitleg worden gegeven over het gebruik van een 			
scootmobiel en er wordt een rijvaardigheidstest afgenomen.
Mocht u daarvan gebruik willen maken, dan kunt u een afspraak
maken met de Harting Bank: tel. 026 - 320 23 80.
• Als u deze test met succes afrondt, ontvangt u een speciaal
scootmobielpasje.
• de uitleentermijn is 1 dag
• u moet over een scootmobielpas én geldig legitimatiebewijs
beschikken en deze tonen.
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Voor meer informatie of voor informatie over de huidige uitleenpunten kunt u terecht
bij dit uitleenpunt of op de site www.arnhem.nl/scootmobiel
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