HUURBOEKJE
2022-2023

UW ZORG ONZE SPECIALITEIT

www.gyzacare.be

GYZA CARE UITLEENDIENST
Openingsuren
Maandag

8u30 - 12u30

13u30 - 18u30

Dinsdag

8u30 - 12u30

13u30 - 18u30

Woensdag

8u30 - 12u30

Donderdag

8u30 - 12u30

13u30 - 18u30

Vrijdag

8u30 - 12u30

13u30 - 18u30

Zaterdag

8u30 - 12u30

Zondag

-

-

-

Tot uw dienst
Lore Perdu & Annelies Creus
Verantwoordelijke thuiszorg
info@thuiszorgdelbeke.be

Algemene informatie
In deze bijlage vindt u alle verhuurmaterialen en verhuurprijzen. Zijn er toch
artikelen die u niet vindt, aarzel niet en contacteer ons telefonisch 051/57.04.88
of via mail info@thuiszorgdelbeke.be. Wij proberen u telkens een snel mogelijk
antwoord te bieden op uw vragen.

Algemene voorwaarden
Thuisleveringen zijn mogelijk volgens bepaalde voorwaarden. Er wordt een
leveringskost aangerekend van €30,00 bij grote thuiszorgmaterialen. In
deze prijs is de levering, installatie inbegrepen. Voor ophaling en reiniging wordt
er een kost van €25,00 aangerekend.*
Nood aan een snelle levering? Bestel voor 12u30, levering de volgende werkdag
met een extra kost van €25,00.
Voor de meeste verhuurmaterialen wordt een waarborg gevraagd. Deze wordt
teruggestort indien er geen schade wordt vastgesteld.

!

Wees voorbereid en bestel tijdig.

*Besteld voor 12u30, levering na 2 werkdagen
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Contacteer ons voor de huurprijs

HUURMATERIAAL
Rolstoel
Wij beschikken over diverse maten van rolstoelen. Ook kunnen er beenstukken
gehuurd worden.

Materiaal

Waarborg

Standaard rolstoel

€ 30,00

Beenstuk rolstoel

Inbegrepen bij rolstoel

Kinderrolstoel

€ 30,00

Beenstuk kinderrolstoel

Inbegrepen bij rolstoel

Loophulp
Keuze uit verschillende soorten loophulp.
Materiaal

Waarborg

Vaste loophulp

€ 30,00

Loophulp met 2 wielen

€ 30,00

Contacteer ons voor de huurprijs
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Krukken

Materiaal

Waarborg

Krukken

€ 18,50 per paar

Kinderkrukken

€ 18,50 per paar

Okselkrukken

€ 30,00 per stuk

Vierpikkel

€ 30,00 per stuk

Bed en bedaccessoires
Materiaal

Waarborg

Elektrisch ziekenhuisbed
5 functies
(incl. zelfoprichter, serumhouder, zijsponden)*

Matras*
Alternerende
oplegmatras

€ 30,00

Lenden- en bekkengordel
€ 60,00
voor bed
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Alternerende matras
Klasse II

€ 60,00

Alternerende matras
Klasse III

€ 60,00

Serumhouder

€ 30,00

Vrijstaande zelfoprichter € 30,00
Bedtafeltje

€ 30,00

Dekenboog

€ 30,00

Badkamer en toebehoren
Voor in de badkamer beschikken we over verschillende hulpmiddelen. Bij een
toiletstoel moet om hygiënische redenen de emmer altijd aangekocht worden. De
prijs varieert hiervan naargelang welke toiletstoel u wenst te huren.

Materiaal

Waarborg

Toiletstoel excl. emmer

€ 30,00

Toiletstoel op wieltjes
excl. emmer

€ 30,00

Douchestoeltje

€ 30,00

Contacteer ons voor de huurprijs
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Verzorging

Materiaal

Waarborg

Actieve tillift*

€ 60,00

Passieve tillift*

€ 60,00

Moeder en baby

Materiaal

Waarborg

Babyweegschaal

€ 30,00

Medela afkolfapparaat
tweefasig

€ 30,00

Plaswekker

€ 30,00

Aerosoltoestel
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Gezondheid en welzijn

Materiaal

Waarborg

Pedalofietsje

€ 30,00

Hometrainer

€ 30,00

Mobiliteitstrainer/
pedalofiets elektrisch

€ 30,00

Leg Ex

€ 30,00

Dubbele fietstrainer

€ 30,00

Alternerend zitkussen

€ 60,00

Relax Sta-op-stoel*

€ 30,00

Contacteer ons voor de huurprijs
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STADENSTRAAT 44
8610 ZARREN
TEL: 051/57.04.88
INFO@THUISZORGDELBEKE.BE

Heeft u nog vragen over huurmateriaal,
aarzel niet om ons te contacteren.
Heeft u nog nood aan specifiek
thuiszorgmateriaal in verhuur en staat deze
niet in onze verhuurcatalogus?
Laat het ons weten, en wij kijken hoe wij u
van dienst kunnen zijn.

www.gyzacare.be

