Informatie over het huren van elleboogkrukken
Bedankt voor het huren van elleboogkrukken bij Medipoint! Wij hopen dat deze krukken u goed
ondersteunen bij uw herstel. Graag informeren wij u hierbij verder over het gebruik en huren
van deze krukken.
Juist gebruik van de elleboogkrukken
De elleboogkrukken zijn instelbaar, zodat ze aangepast kunnen worden aan uw lengte. Op de
spoedeisende hulp kunnen ze de krukken voor u instellen. Zorg ervoor dat u:
•
Altijd met “rechte schouders” loopt.
•
Niet steunt op uw geblesseerde been.
•
Bij gebruik op een gladde of natte ondergrond of met versleten doppen kunnen de
loophulpmiddelen wegglijden en daardoor kunt u vallen. Versleten doppen kunt u
kosteloos in de winkel laten vervangen.
•
Gebruik de loophulpmiddelen alleen als ondersteuning tijdens het lopen of staan, niet als
hefboom. Dit is schadelijk voor het product.
Huurafspraken van elleboogkrukken
De elleboogkrukken huurt u van Medipoint. Onze huurafspraken voor elleboogkrukken zijn als
volgt:
•
De huurprijs van een paar elleboogkrukken is standaard € 18,40 voor een periode van 5
weken.
•
Bij de krukken ontvangt u een machtigingsformulier uitleenmaterialen, waarop u
Medipoint machtigt voor automatisch incasso. Op de achterzijde van dat formulier vindt
u de uitgebreide verhuurvoorwaarden van Medipoint.
•
Medipoint zal het huurbedrag per automatisch incasso afschrijven van het opgegeven
IBAN-rekeningnummer.
Medipoint heeft met verschillende thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars afspraken
gemaakt over een lager huurbedrag voor leden of verzekerden. Wilt u meer informatie over
deze afspraken, dan kunt u contact opnemen met de Medipoint klantenservice via
088 – 10 20 100.
Inleveren van de krukken kan op meer dan 180 locaties in Nederland
Heeft u de elleboogkrukken niet meer nodig, dan kunt u deze inleveren bij een Medipoint winkel
of een uitleenpunt. Kijk voor een locatie bij u in de buurt op www.medipoint.nl/winkels. Bent u
niet in de gelegenheid om de krukken in de winkel terug te brengen? Voor € 7,50 halen wij de
krukken bij u thuis op. Kijk voor meer informatie op www.medipoint.nl of bel de Medipoint
klantenservice via 088 – 10 20 100.
Tevens kunt u in één van onze winkels of de webshop terecht voor de aanschaf van
aanvullende producten, zoals gipshoezen of het huren van een scootmobiel.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een spoedig herstel!
Met vriendelijke groeten,
Het team van de spoedeisende hulp en Medipoint

