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Designed by Lightness

Zwenkwielaansluiting Standaard met klapbare 
rugleuning

Monocoque frame Goed gevormd frame-concept

 • Continue levering met aanpasmoge-
lijkheden voor functionele wijzigingen 
vermindert de latere kosten 

 • Omvangrijke serie-uitvoeringen minima-
liseert de behoefte aan dure, op maat 
gemaakte producten 

 • Laagste slijtage door onderdelen van 
hoge kwaliteit

 • De optimale lichte gang en het lage ge-
wicht ondersteunen de onafhankelijkheid 
van de gebruiker 

 • Aanpasbaar aan functionele verande-
ringen en individuele behoeften van 
de gebruiker door fijnafstelling van de 
rugleuning, stoel en het chassis 

 • Uitgebreid assortiment uitrustingen voor 
langdurige gebruikers

 • Voor duurzame en langdurige zorg 

 • Voor dwarslaesie verzorging 

 • Zeer goede geschiktheid voor vele ziekte-
beelden, ook voor ernstig getroffenen 

 • Gebruikers zonder functies van de on-
derste ledematen (zijdelingse beweging, 
rijden via de grijpband) 

 • Zeer goede laadeigenschappen

ECONOMIE THERAPEUTISCHE VOORDELEN TOEPASSING



BESTELFORMULIER

BESTELLING

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: Klantenservice:

(Prijs voor basismodel, inclusief carbon zijdeel met spatscherm, carbon voetsteun, 
 positioneringshendel en asbuis)

Factuuradres / klantnr.:

Afleveradres:

Commissie / opmerkingen:

OFFERTE OP MAAT GEMAAKT

NANO C 1.158

NANO C 1.158

Technische gegevens

1 van 12

 05733 922 9311 05733 922 311

Zitbreedte 380 400 420 440

Breedte rijklaar vanaf 540 /  560 / 580 / 600

Zitdiepte  380 / 400 / 420 / 440 / 460

Zithoogte voor / achter 450 tot 530 / 360 tot 510

Totale hoogte zithoogte achter + Rugleuninghoogte
Rugleuninghoogte variabel van 250 tot 400
Lengte met voetsteunen 800 - 982 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie)

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

Personengewicht 100

Leeg gewicht 7,5

Toegest. totaalge-
wicht

110

Transportgewicht 5

Aandrijfwiel 600 (24”)

Aandrijfwiel 635 (25“)

Aandrijfwiel 660 (26“)

Remmentest volgens 
NORM

7°

€ 4.206,29

Let op!
Bij transporten met het openbaar vervoer (bijv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel hoger zijn dan 
de richtwaarden van de vervoerder. Informeer vooraf.
Bij gebruik van extra aandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

Alle prijzen zijn inclusief BTW! Geldig van 1-1-2022 – 31-12-2022.
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn. 
Meer informatie over het product is te vinden op www.meyra.de.

Informatie over de meetmethode is te vinden onder www.meyra.de/messverfahren.
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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.

CODE OMSCHRIJVING ZD IN MM GL IN MM EURO €

352 Frame middel 380 - 460 800 - 982 0,00

Let op en bepaal uw Zitdiepte in categorie 02! 

CODE OMSCHRIJVING EURO €

346 Standaard voorframe 80° 0,00

4950 Met frame draw-in, (20 mm per zijde) 0,00

903
Versterkte stuurwielvorken, aanbevolen bij gebruik van hulpaandrijvingen en hogere
gewichten van de gebruiker

47,70

865* Performance Varioblock 169,60

CODE OMSCHRIJVING EURO €

38 SB 380 mm 0,00

40 SB 400 mm 0,00

342 SB 420 mm 0,00

344 SB 440 mm 0,00

Framevorm (framelengte)00

Framevorm (framehoek en frame draw-in)

Zitbreedte (SB)01

Nieuw

CODE OMSCHRIJVING FRAME CODE EURO €

368 ST 380 mm incl. gereedschapstas onder de stoelgordel 352 0,00

615 ST 400 mm incl. gereedschapstas onder de stoelgordel 352 0,00

784 ST 420 mm incl. gereedschapstas onder de stoelgordel 352 0,00

618 ST 440 mm incl. gereedschapstas onder de stoelgordel 352 0,00

619 ST 460 mm incl. gereedschapstas onder de stoelgordel 352 0,00

02 Zitdiepte (ST) stoelgordel naspanbaar

Horizontale kolommen = zithoogtes in mm  Verticale cellen = Ø zwenkwielmaten in mm

Selecteer de gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat te kiezen. Het maximaal toegestane zithoogteverschil tussen 
de voorste en achterste zithoogte is 100 mm! Aanbeveling: Rubberen zwenkwielen bij hogere gebruikersgewichten

Door het selecteren van de ZHV wordt automatisch een standaard zwenkwiel geconfigureerd. Selecteer optioneel Xtrends-zwenkwielen in de onderstaande tabel.

03 zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder stoelkussen)

VSH 450 460 470 480 490 500 510 520 530

Ø 100 volledig rubber C 151

Ø 125 volledig rubber C 325

Ø 140 zacht volledig rubber C 
327

* Gewichtsreductie door zithoogteafhankelijke verkorting van het Varioblock 



BESTELFORMULIER

CODE OMSCHRIJVING

908 Banden zwart 0,00

909 Banden grijs 0,00

Banden zwenkwielen

CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING VELG BANDEN Ø X B EURO €

689 1068963 Lightwheel (paar) Kunststof
Massief rubber, transparant / 
gekleurd

100 x 23 mm 95,40

689 1072385 Zwenkwiel (paar)
Alumini-
um-zilver

Massief rubber zwart 100 x 32 mm 212,00

689 1072386 Zwenkwiel (paar)
Alumini-
um-zilver

Massief rubber zwart 125 x 32 mm 212,00

689* 1089215 Carbon stuurwiel Carbon Massief rubber zwart 100 x 30 mm 203,52

689* 1089216 Carbon stuurwiel Carbon Massief rubber zwart 125 x 30 mm 203,52

689

aluminium zwenkwiel (paar)

  zilver       1088434

  zwart  1088436

  oranje   1088444

  rood           1088440

  blauw        1088442

  groen       1088438

Volledig 
aluminium

Massief rubber zwart 100 x 37 mm 137,80

689

aluminium zwenkwiel (paar)

  zilver       1088446

  zwart 1088448

  oranje   1088456

  rood           1088452

  blauw        1088454

  groen       1088450

Volledig 
aluminium

Massief rubber zwart 125 x 37 mm 137,80

* Toegestaan   totaalgewicht 100 kg
Selecteer de gewenste kleur in categorie 16 stoel- en ruggordel kleuren.

Zwenkwielen Xtrends

NANO C 1.1583 van 12

Kruis uw keuze in de vakjes aan

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

Horizontale kolommen = zithoogtes in mm  Verticale cellen = Ø aandrijfwiel

Selecteer de gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat te kiezen.
Het maximaal toegestane zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 100 mm! 25" en 26" zie Xtrends aandrijfwielen

Zithoogte achter (ZHA) in combinatie met aandrijfwiel (zonder zitkussen)04

360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

Ø 24 x 1“             

Ø 25 x 1“              

Ø 26 x 1“             
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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.

CODE OMSCHRIJVING Ø EURO €

651 Standaard wiel, zilver, tangentiële spaken 24” 0,00

2651 Standaard wiel zwart, zwart, tangentiële spaken 24” 0,00

848 SILVERDESIGN silver met radiale spaken en hoge flensnaaf 24” 129,32

695
Actief-wiel zwart met radiale spaken, hoge flensnaaf, holle velg 
(Jumbovelg) in zwart (paar)

24”
25"
26"

209,88

752
"Light" wiel radiaalspaak inclusief Schwalbe RightRun Light banden en zwarte alu-
minium grijpring, alleen i.c.m. 0° wielcamber CODE 423. (paar)

24” 368,88

Kies bij CODE 651 en 695 uw grijpband in categorie 06 en de banden in categorie 07.
Optioneel kiest u Xtrends aandrijfwielen incl. grijpband en banden i.p.v. de aandrijfwielen CODE 651, 695 of 752
XTrend aandrijfwielen kunnen op aanvraag ook gecombineerd worden met andere opties

Aandrijfwielen05

TYPE BERIJDER PASSIEF MIDDEL ACTIEF

Positie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Afstand * in mm  45  55  65  75  85  95  105  125  135  145

Aandrijfwiel positie horizontaal (zwaartepunt instelling) bepalen

* Meetmethode: Achterkant rugbuis tot as-midden in mm 

Aandrijfwielen Xtrends

CODE ARTIKEL OMSCHRIJVING EURO €

688 1085185
Spinergy carbon aandrijfwiel, zwarte spaken inclusief 
Schwalbe One banden en roestvrijstalen grijpband

24 x 1" 1.011,24

688
 blauw 1081354

 rood    1081356

 goud 1081355

Actief-wiel met radiale spaken, Schwalbe ONE-banden, 
naaf, velg en grijpband gekleurd

24 x 1" 674,16

688 1068713
Black Light met radiale spaken incl. Marathon Plus Evoluti-
on en aluminium-grijpband (paar)

24 x 1"
674,16

688 1073640
Spinergy-wiel 12 spaken zwart, incl. Schwalbe Marathon 
Plus, Evolution en roestvrij stalen-grijpring (paar). Naar 
wens witte of oranje spaken mogelijk!

24 x 1" 924,32

688 1087341
Day-Lite aluminium aandrijfwiel, velg, naaf en spaken 
zwart. Zwarte aluminium grijpband en zwarte MBL Sleed-
lite banden 

25 x 1" 358,28

Nieuw

Camber

CODE OMSCHRIJVING

423 0°-camber 0,00

447 3°-camber (spoor instelbaar) 36,04
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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.

CODE OMSCHRIJVING Ø EURO €

493 Gepolijst roestvrij staal
24”
25“
26“

0,00

494 aluminium , niet i.c.m. actief-wiel CODE 695 24” 0,00

445
Titaan, met 6 houders, alleen in combinatie met actief-wiel CODE 695 en Spi-
nergy-wiel artikelnummer: 1073640, 1085185

24”
25“
26“

368,88

849
Curve L, zwart gepoedercoat aluminium, ergonomisch grijpbandprofiel, H 
31 mm, alleen i.c.m. actieve wiel CODE 695 en Spinergy-wiel artikelnummer: 
1073640, 1085185 en standaard wiel CODE 651 en 2651

  24” 383,72

850

Curve L Tetra Grip anti-slip gecoat, aluminium, geschikt voor dwarslaesie 
patiënten, ergonomisch grijpbandprofiel, H 31 mm, alleen i.c.m. actief-wiel 
CODE 695 en Spinergy-wiel artikelnummer: 1073640, 1085185 en standaard 
wiel CODE 651 en 2651

   24” 483,36

853

GEKKO, zwart gepoedercoat aluminium met verwisselbare rubberen lip,
ergonomisch grijpbandprofiel, H 31 mm, alleen i.c.m. actief-wiel CODE 695
en Spinergy-wiel artikelnummer: 1073640, 1085185 en standaard wiel CODE 
651 en 2651

   24” 642,36

168 Speciale optigripp-grijpbanden voor dwarslaesie patiënten 24” 421,88

166
Grijpbandhoes uit silicone, glad, zwart , 
niet i.c.m. aluminium grijpband CODE 494

24” 142,88

692 Grijpbandafstand smal 24” 0,00

693 Grijpbandafstand groot 24” 0,00

06 grijpband en grijpbandopties (niet te combineren met Xtrends-wielen)

Totale breedte van de grijpband afstand zie bijgevoegde informatie.

Banden (niet te combineren met Xtrends-wielen)07

CODE OMSCHRIJVING Ø EURO €

496 Luchtbanden, grijs 8 bar 24 x 1" 0,00

395
Maxxis VN Master Alpha Protect-banden zwart, 
lekbestendig, 10 bar

24 x 1" 43,99

897
Schwalbe Marathon Plus Evolution-banden 
zwart, lekbestendig, 10 bar
LET OP! Beperkte levering

24 x 1"
25 x 1"
26 x 1"

83,74

363
Schwalbe ONE-banden, zwart, zonder profiel, 
lekbestendig, 9 bar
LET OP! Beperkte levering

24 x 1" 118,72

1080617
Controlesysteem bandendruk voor voertuigen 
met 4 wielen

248,04

1080618
Controlesysteem bandendruk voor voertuigen 
met 2 wielen

190,80

Zie categorie 05 zithoogte in combinatie met aandrijfwiel.
Opmerking: Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten 
(bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.

Nieuw

Nieuw
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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.

CODE OMSCHRIJVING EURO €

305 Drukrem voor de berijder 0,00

2595 "Light" drukrem van aluminium, wegzwenkbaar 139,92

681 Remhefboom verlenging, afklapbaar, vast gemonteerd alleen i.cm. CODE 305 59,36

Remmen08

Nieuw

CODE OMSCHRIJVING EURO €

560 Stoelkussen 30 mm 144,16

561 Stoelkussen 60 mm 144,16

562 Klittenband op de stoelgordel 0,00

09 stoelkussen

CODE ONDERDEEL 
NUMMER

OMSCHRIJVING HOES BREEDTE DIEPTE EURO €

7199 197302 Netti Contour Ademende 3D-hoes 40 40 165,36

7199 197303 Netti Contour Ademende 3D-hoes 40 45 165,36

7199 197304 Netti Contour Ademende 3D-hoes 43 40 165,36

7199 197305 Netti Contour Ademende 3D-hoes 43 45 165,36

7199 197306 Netti Contour Ademende 3D-hoes 45 40 165,36

7199 197307 Netti Contour Ademende 3D-hoes 45 45 165,36

7199 197308 Netti Contour Ademende 3D-hoes 45 50 165,36

7199 197309 Netti Contour Ademende 3D-hoes 50 45 165,36

7199 197310 Netti Contour Ademende 3D-hoes 50 50 165,36

Netti Contour stoelkussen Nieuw
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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.

ZITBREEDTE 380 mm 410 mm 430 mm 460 mm 480 mm 510 mm

300 mm
7600

1.185,08 €

7504

947,64 €

330 mm

360 mm
7604

1.185,08 €

7506

947,64 €

7605

1.185,08 €

7507

947,64 €

380 mm
7508

947,64 €

7607

1.185,08 €

7509

947,64 €

7608

1.185,08 €

410 mm
7609

1.185,08 €

7510

947,64 €

7511

947,64 €

7512

947,64 €

7610

1.185,08 €

7513

947,64 €

430 mm
7611

1.185,08 €

7514

947,64 €

7515

947,64 €

460 mm
7612

1.185,08 €

7516

947,64 €

7613

1.185,08 €

7517

947,64 €

7614

1.185,08 €

7518

947,64 €

480 mm
7615

1.185,08 €

7616

1.185,08 €

7617

1.185,08 €

510 mm
7618

1.185,08 €

7519

947,64 €

7619

1.185,08 €

7520

 
947,64 €

7620

1.185,08 €

7521

947,64 €

Ride forward stoelkussen
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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.

RIDE JAVA-KUSSEN (ZITDIEPTE)

ZITBREEDTE 380 mm 410 mm 430 mm 460 mm 480 mm 510 mm

300 mm
7639

1.303,08 €

7640

1.303,08 €

330 mm
7644

1.303,08 €

7645

1.303,08 €

360 mm
7648

1.303,08 €

7523

1.066,36 €

7649

1.303,08 €

380 mm
7524

1.066,36 €

7651

1.303,08 €

7525

1.066,36 €

7652

1.303,08 €

7653

1.303,08 €

7654

1.303,08 €

410 mm
7656

1.303,08 €

7526

1.066,36 €

7657

1.303,08 €

7527

1.066,36 €

7658

1.303,08 €

7528

1.066,36 €

430 mm
7660

1.303,08 €

7661

1.303,08 €

7529

1.066,36 €

7662

1.303,08 €

7663

1.303,08 €

7664

1.303,08 €

460 mm
7666

1.303,08 €

7530

1.066,36 €

7667

1.303,08 €

7531

1.066,36 €

7668

1.303,08 €

7532

1.066,36 €

480 mm
7670

1.303,08 €

7671

1.303,08 €

7672

1.303,08 €

7673

1.303,08 €

7674

1.303,08 €

7675

1.303,08 €

510 mm
7677

1.303,08 €

7533

1.066,36 €

7678

1.303,08 €

7534

 
1.066,36 €

7679

1.303,08 €

7535

1.066,36 €

Ride Java stoelkussen

CODE RH OMSCHRIJVING EURO €

620 250 mm Ruggordel, instelbaar door klittenband, achteraf instelbaar 0,00

626 300 mm Ruggordel, instelbaar door klittenband, achteraf instelbaar 0,00

631 350 mm Ruggordel, instelbaar door klittenband, achteraf instelbaar 0,00

632 400 mm Ruggordel, instelbaar door klittenband, achteraf instelbaar 0,00

Ruggordelhoogte (RH)10

*Individuelle rugleuninghoogte op aanvraag
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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 Rugleuning (standaard 90 ° tot de stoel) Standaard opvouwbaar op de stoel, verstelbaar in hoek 
en vergrendelbaar (hoek van de rugleuning: -5°/ +5°/ + 10°)

CODE OMSCHRIJVING EURO €

410 Rugleuning met duwgreep kort 0,00

411* Rugleuning met carbon greep 0,00

502
Rugleuning met duwgreep, aan de rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte verstelbaar
pas vanaf RH 300 mm mogelijk

254,50

141 Duwgrepen, wegzwenkbaar 0,00

2032
ErgoSeat Pro thoracale pads, klein, paar.
Aanbevolen voor rugleuninghoogtes van 300 - 400 mm

279,84

2310** Achterbuizen uitgegeven 15 mm per zijde 292,56

2311** Achterbuizen uitgegeven 25 mm per zijde 292,56

2312** Achterbuizen uitgegeven 15 mm per zijde 292,56

2313** Achterbuizen uitgegeven 25 mm per zijde 292,56

12 Ruggordel

CODE OMSCHRIJVING EURO €

235 Textiel zwart 0,00

292 Weefsel, ademend, zwart 154,76

2002 Achteromslag 20 mm breder, alleen in combinatie met CODE 235 of 292 0,00

2003 Achteromslag 40 mm breder, alleen i.c.m. CODE 235 of 292 0,00

Let op de gemarkeerde functionele eigenschappen!

1 = vastgeschroefd 2 = omhoog zwenkbaar 3 = afneembaar 4 = vergrendelbaar 5 = in hoogte verstelbare armleuning 6 = met wieloverkapping

CODE OMSCHRIJVING 1 2 3 4 5 6 EURO €

783 Zijdeel van carbon inkl. carbon houder 0,00

100
Zijpaneel van aluminium in framekleur met isolatie inzetstuk, vast 
geschroefd

286,20

11 Afneembaar zijdeel (montagepositie) niet in combinatie met CODE 2903 0,00

2903 Zijpaneelhouder versterkt van zwart aluminium 135,68

13 Zijdelen en armleuningen

CODE OMSCHRIJVING GEWENSTE KLEUR EURO €

2205
Zijdelen en voetplaten in keuze kleur, alleen i.c.m. zijdeel van alumini-
um CODE 100

228,96

* LET OP: Alleen bedoeld voor het positioneren, duwen of dragen van de rolstoel met rolstoelgebruikers is niet toegestaan
** Vanaf rughoogte 350 mm

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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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.

Beensteunen14

CODE OMSCHRIJVING USL EURO €

99
Voetsteunen doorlopend uit carbon in hoogte, diepte en hoek verstel-
baar

310 - 480 0,00

311 Voetopstandsbeugel van aluminium in hoogte verstelbaar zwart mat 360 - 480 190,80

312 Voetsteunen doorlopend in hoogte, diepte en hoek verstelbaar 310 - 480 368,88

359 Kuitband 0,00

4312
LED-voetsteun inclusief rij- en achterlicht van stevig aluminium profiel in 
framekleur in hoogte, diepte en hoek verstelbaar inclusief Bluetooth-mo-
dule (vanaf SB 400 mm)

360 - 480 445,20

4313
LED-voetsteun inclusief rij- en achterlicht van stevig aluminium profiel in 
framekleur in hoogte, diepte en hoek verstelbaar (vanaf SB 400 mm)

360 - 480 387,96

Gewenste OBL in mm (gemeten zonder stoelkussen) 
Fabrieksinstelling van de onderbeenlengte van 310 - 470 mm mogelijk.

Nieuw

CODE OMSCHRIJVING KLEUR EURO €

2300 Reflecterende sticker wit 21,20

2301 Reflecterende sticker zwart 21,20

2302 Reflecterende sticker Tricolore 21,20

2303 Reflecterende sticker Regenboog 21,20

STICKER DESIGNS

2304 MEYRA design 0,00

2305 STRIPE design 0,00

2306*
Montage bij MEYRA, als CODE 2306 montage bij MEYRA niet worden gekozen,
worden de stickerkits als doe-het-zelfversie bijgevoegd.

112,36

Frame design15

* n.i.v.m. de kleuren wit, zwart en driekleur en het MEYRA design
Let op: Bij het selecteren van een ontwerp moet een kleur worden gekozen (CODE 2300, 2301, 2302 of 2303)

CODE OMSCHRIJVING EURO €

4920 Individuele natlak *Gelieve RAL-kleur of autolak CODE op te geven 477,00

516 Framekleur

Voer de gewenste RAL CODE of Auto-Lack-CODE in.
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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.

728
Steunwielen, 1 paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)
Niet in combinatie met opstapbuis CODE 309

309,52

729 1 steunwiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd 154,76

730 1 steunwiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd 154,76

309 Opstapbuis (1 paar) 127,20

4930 1 opstapbuis, links gemonteerd, niet i.c.m. steunwielen CODE 728/729 63,30

4931 1 opstapbuis, rechts gemonteerd, niet i.c.m. steunwielen CODE 728/730 63,30

833 Veiligheidsriem met sluiting 71,02

819 Reflectoren 16,85

205542100 Handcompressor 110,24

951 Accessoirenet 15,90

970 Stokhouder i.c.m. opstapbuis 42,40

Steunwielen

Overige opties

Datum: Handtekening: Stand: 01-01-2022

CODE OMSCHRIJVING EURO €

489
Transparant niet i.c.m. Spinergy wiel art.nr. 1073640 en magnesium wielen 1081357, 
1081358, 1081359, 1081360, 1081361

180,20

Opties bij de rolstoel
Hand- en spaakbescherming
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BESTELFORMULIER

ANATOMISCHE MATEN (IN MM):
Voor definities zie schetsen in de bijgevoegde informatie!

1) Zitdiepte* :

2) Zitbreedte* :

3) Borstbreedte :

4) Borstdiepte :

5) Ellebooghoogte :

6) Okselhoogte :

7) Rugleuninghoogte :

8) Hoofdhoogte :

9) Onderarmlengte :

10) OBL*:

Lichaamslengte*:

Gewicht (kg)*:

GEBRUIKERSGEGEVENS

Voornaam:*

Naam*:

Straat:

Postcode:

Plaats*:

Land:

Geboortedatum*:

Diagnose -1-:

Diagnose -2-:

Telefoon:

Gsm:

E-mail:

Opdrachtnummer:

*Verplichte velden!

Ik bevestig hierbij dat alle informatie volledig en correct is vastge-
legd.
Ik ga ermee akkoord dat de informatie / gegevens
die ik heb verstrekt en de foto's die ik heb gemaakt, zullen worden 
doorgegeven aan MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) 
voor het uitvoeren van het contract / het vervaardigen van het 
product.

Hierbij wordt bevestigd dat alle informatie volledig en 
correct is ingevuld.

Datum/Handtekening Datum/Handtekening van de verkoper

01 Zitdiepte
02 stoelbreedte
03 Borstbreedte
04 Borstdiepte
05 Ellebooghoogte
06 Okselhoogte
07 Rugleuninghoogte
08 Hoofdhoogte
09 Onderarmlengte
10 OBL

02

10

03

08
07 06

05

01

04

09

Verdere informatie over gegevensbescherming is te vinden op: www.meyra.de/datenschutz

Kortom, alle stoelafmetingen worden zonder stoelkussen gemeten!

NANO C 1.15812 van 12



Uitrusting en codes NANO C 1.158

Artikel 1072386Artikel 1072385

03 03

CODE 695

CODE 848

CODE 752

05

05 05

Artikel 1068705

05

Artikel 1068707 Artikel 1073640

05

Artikel 1068713

05

05

CODE 410

11

CODE 4312

14

CODE 100

13

CODE 849

06

CODE 850

06

CODE 2595

08

CODE 853

06

Artikel 1088444

03

14

CODE 312

03

CODE 141

11 03

CODE 748

12

CODE 651

05

CODE 2310

11

17
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ALGEMENE VOORWAARDEN
1. ALGEMEEN - TOEPASSINGSGEBIED
1,1. De volgende algemene voorwaarden van MEYRA 
GmbH zijn van toepassing op alle contracten afgeslo-
ten met de klanten van MEYRA GmbH. Ze zijn ook van 
toepassing op alle toekomstige zaken met de klant, 
zelfs zonder een afzonderlijke nieuwe overeenkomst.
1,2. De klant aanvaardt de algemene voorwaarden 
van MEYRA GmbH als bindend voor dit contract en 
ook voor alle toekomstige contracten. Algemene 
voorwaarden van de klant of derden zijn niet van 
toepassing. Dergelijke voorwaarden binden MEYRA 
GmbH niet, ook al worden ze niet uitdrukkelijk tegen-
gesproken in individuele gevallen.
1,3. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing 
als de klant een ondernemer is (§ 14 BGB), een 
publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder 
publiekrechtelijk fonds.

2. AANBIEDING, SLUITING VAN HET CON-
TRACT
2,1. Aanbiedingen van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend 
en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk worden aange-
duid als bindend. 
2,2. Bestellingen of opdrachten van de klant kunnen 
binnen 14 dagen na ontvangst door een schriftelijke 
bevestiging van het aanbod door MEYRA GmbH 
worden aanvaard.
2,3. Het contract wordt afgesloten met de aanbie-
dingsbevestiging in tekstvorm; dit geldt ook voor 
eventuele wijzigingen of toevoegingen van de 
opdrachten.
2,4. We behouden het eigendoms- en auteursrecht 
voor alle documenten die aan de klant worden ver-
strekt in verband met het plaatsen van de bestelling. 
Deze documenten mogen niet bekendgemaakt 
worden aan derden tenzij we onze uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming geven. Voor zover wij het 
aanbod van de klant niet binnen de periode van 2.2. 
aanvaarden, dienen deze documenten onmiddellijk 
aan ons te worden geretourneerd.

3. PRIJZEN
3,1. De prijzen worden uitsluitend in EURO berekend. 
Alle prijzen zijn netto prijzen. De BTW in het respectie-
ve wettelijke bedrag is bovendien verschuldigd.
3,2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn 
onze prijzen van toepassing af fabriek exclusief de 
verpakking en transport. Kosten van verpakking en 
transport worden apart in rekening gebracht.
3,3. Voor zover de catalogusprijzen worden gebruikt, 
is de geldige prijslijst op het moment dat de bestel-
ling wordt geplaatst van toepassing. Prijswijzigingen 
zijn toegestaan als er meer dan vier maanden zijn 
tussen het sluiten van het contract en de afgesproken 
leverdatum. Als de lonen of materiaal kosten voor de 
voltooiing stijgen, hebben wij het recht om de prijs 
naar behoren te verhogen in overeenstemming met 
de kostenstijgingen. De klant heeft alleen een herroe-
pingsrecht als de prijsstijging niet alleen verwaarloos-
baar groter is dan de stijging van de algemene kosten 
van levensonderhoud tussen bestelling en levering.
3,4. Voor vervolgopdrachten is MEYRA GmbH niet 
gebonden aan de prijzen van een vorig contract.
3,5. Als de orderwaarde onder een limiet van 150,00 € 
nettowaarde ligt, wordt een minimumhoeveelheids-
toeslag inclusief vrachtaandeel van € 9,50 in rekening 
gebracht.

4. VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT
4,1. De plaats van uitvoering voor leveringen is de 
maatschappelijke zetel van MEYRA GmbH, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4,2. Als de goederen op verzoek van de klant naar de 
klant worden verzonden, gaat het risico van onop-
zettelijk verlies of onbedoelde verslechtering van de 
goederen over op de klant zodra de goederen (zelfs 
deelleveranties) zijn overgedragen aan de derde partij 
die is aangewezen voor de uitvoering van de verzen-
ding. Dit is van toepassing ongeacht of de verzending 

van goederen van de plaats van uitvoering geschiedt 
of wie de vrachtkosten draagt. 
4,3. Als er claims worden ingediend tegen MEYRA 
GmbH vanwege transportschade of -verliezen, 
moet de klant de schade op de vrachtdocumenten 
noteren of, in geval van verliezen, onmiddellijk een 
protocolregistratie starten en ons binnen een week op 
de hoogte stellen.
4,4. Een verzekering tegen transportschade wordt 
alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de 
klant afgesloten.
4,5. In het geval van vertragingen in de overdracht 
of verzending waarvoor de klant verantwoordelijk is, 
gaat het risico over op de klant na kennisgeving van 
gereedheid voor verzending.
4,6. Als er geen speciale instructies van de klant zijn, 
gaat keuze van de transportroute en - met behulp van 
MEYRA GmbH, zonder garantie en aansprakelijkheid 
voor de goedkoopste en snelste verzending. 

5. LEVERTIJD, LEVERINGSOMVANG
5,1. Geplande levertijden zijn geschatte levertijden, 
tenzij een specifieke datum expliciet schriftelijk is 
vastgelegd.
5,2. Als de partijen een leveringstermijn zijn over-
eengekomen, begint deze met de datum van de 
orderbevestiging. De leveringstermijn is vervuld als de 
goederen de fabriek hebben verlaten of op het mo-
ment dat de gereedheid voor verzending is gemeld.
5,3. Naleving van overeengekomen levering- en 
servicetermijnen vereist de tijdige ontvangst van 
alle documenten die door de klant moeten worden 
aangeleverd, alsmede het tijdig verstrekken van alle 
noodzakelijke informatie en het voldoen aan alle 
andere verplichtingen door de klant. Als aan deze 
voorwaarden niet tijdig wordt voldaan, worden de 
termijnen dienovereenkomstig verlengd.
5,4. MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor leverings-
vertragingen als gevolg van overmacht of andere 
onvoorzienbare gebeurtenissen op het moment van 
het sluiten van het contract (bijv. staking, storingen, 
niet-tijdige eigen levering, vertragingen in het 
transport, ongunstige weersomstandigheden, enz.) 
waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is. De 
leveringstermijn wordt verlengd met de duur van 
de tijdelijke prestatiebelemmering waarvoor MEYRA 
GmbH niet verantwoordelijk is, plus een redelijke 
periode van hervatting.
5,5. Als de resulterende vertragingen de periode van 
zes weken overschrijden, hebben beide contracteren-
de partijen het recht om uit het contract te treden wat 
betreft de omvang van de betrokken diensten.
5,6. MEYRA GmbH is gerechtigd tot deelleveranties, 
voor zover de deellevering voor de klant in het kader 
van het contractueel beoogde doel bruikbaar is, de 
levering van de resterende goederen gewaarborgd is 
en voor de klant daardoor geen extra kosten ontstaan.

6. BETALING
6,1. Gefactureerde bedragen moeten binnen 30 
dagen na ontvangst van de factuur volledig worden 
betaald op een van de door ons opgegeven bank-
rekeningen. Als de factuur geen betrekking heeft op 
een levering van reserveonderdelen of een repara-
tiefactuur is, heeft de klant recht op 2% korting voor 
betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.
6,2. Wij accepteren cheques en wissels alleen na 
uitdrukkelijke afspraak. De acceptatie is een voor-
waardelijke betaling. Factuurcorrecties via cheques en 
wissels zijn onderworpen aan de voorbehoud van het 
inwisselen. Valutadata vinden plaats op de dag dat we 
beschikken over de tegenwaarde.
6,3. Als de klant niet op de eindvervaldag betaalt, 
worden de uitstaande bedragen met 8% verhoogd 
bovenop de respectievelijke basisrente. De claim op 
een hogere vertragingsschade blijft voorbehouden
6,4. Als de klant in gebreke blijft bij een betaling, zijn 
alle andere vorderingen die op dezelfde rechtsverhou-
ding zijn gebaseerd, onmiddellijk verschuldigd zonder 

afzonderlijke kennisgeving.
6,5. De klant heeft alleen recht op compensatie als 
zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld 
of onbetwist zijn. De klant is alleen bevoegd om een 
retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvor-
dering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
6,6. MEYRA GmbH heeft het recht om zijn vorderin-
gen m.b.t. goederen en diensten af te staan.
 
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7,1. De door MEYRA GmbH geleverde goederen 
blijven eigendom van MEYRA GmbH tot volledige af-
wikkeling met inbegrip van toekomstige vorderingen 
op de klant.
7,2. De klant mag de voorbehoudsgoederen verko-
pen in het kader van de normale gang van zaken. 
Hij heeft geen recht op andere beschikkingen, in het 
bijzonder overdracht van eigendom en pandrecht. 
De vorderingen van de klant uit de doorverkoop 
van de voorbehoudsgoederen (inclusief andere 
vorderingen zoals verzekeringsclaims of vorderingen 
die voortvloeien uit een onrechtmatige daad in geval 
van verlies of vernietiging) worden nu overgedragen 
aan MEYRA GmbH als zekerheid. MEYRA GmbH 
aanvaardt de overdracht. De klant heeft het recht 
de overgedragen vordering te innen zolang hij aan 
zijn betalingsverplichtingen voldoet. In geval van 
wanbetaling van de klant hebben wij het recht om de 
volmacht tot inning te herroepen.
7,3. Als de voorbehoudsgoederen door de klant 
worden verwerkt, wordt hierbij overeengekomen dat 
de verwerking plaatsvindt in naam en voor rekening 
van MEYRA GmbH als de fabrikant en deze direct 
de eigendom of - als de verwerking is gemaakt van 
of in verband met stoffen van meerdere eigenaren 
of de waarde van het verwerkt stuk hoger is dan de 
waarde van de geleverde goederen - verkrijgt de 
mede-eigendom (fractionele eigendom) in het nieuw 
gecreëerde stuk in verhouding van de waarde van 
het leveringsitem tot de waarde van het nieuw gecre-
eerde stuk. Voor zover MEYRA GmbH haar eigendom 
verliest door ze te combineren of te vermengen, of 
in geval van verwerking, niet de eigenaar van het 
leveringsvoorwerp kan worden, draagt de klant hierbij 
bij voorbaat een proportionele waarde van het leve-
ringsvoorwerp overeenkomstig de mede-eigendom 
aan de unitaire artikel over aan MEYRA GmbH. MEYRA 
GmbH aanvaardt het aanbod. De overdracht wordt 
vervangen door kosteloze bewaring.
7,4. De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoog-
te te stellen van de toegang van derden tot de onder 
eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken en ons de 
informatie te verstrekken die nodig is voor het doen 
gelden van onze rechten en het overhandigen van 
documenten. Tegelijkertijd moet de klant de derde 
informeren over het eigendom van MEYRA GmbH 
zonder hierom gevraagd te worden. Alle resulterende 
kosten moet de klant dragen.
7,5. MEYRA GmbH verbindt zich ertoe de zekerheden 
waarop zij op verzoek van de klant recht heeft vrij te 
geven voor zover deze de waarde van de te claimen 
vorderingen met meer dan 20% overschrijden. De 
selectie van de vrij te geven zekerheden is de verant-
woordelijkheid van MEYRA GmbH.
7,6. In het geval van een faillissementsaanvraag 
met betrekking tot de klant, verbieden wij hierbij de 
doorverkoop of verwerking van onze gereserveerde 
goederen en herroepen we onze machtiging voor 
inning incasso met betrekking tot de aan ons toege-
wezen vorderingen.
7,7. In geval van wanbetaling van de klant hebben wij 
het recht om de onmiddellijke vrijgave van de voorbe-
houdsgoederen te eisen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID
8,1. De klant moet de geleverde goederen direct 
na levering controleren. Als er duidelijke gebreken 
of defecten zijn die tijdens een grondig onderzoek 
zouden zijn gevonden, moet de klant dit binnen een 
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week na ontvangst van de levering schriftelijk aan ons 
melden. Na het verstrijken van deze periode is elke 
aansprakelijkheid voor deze gebreken uitgesloten. 
Garantieaanspraken bestaan alleen voor verborgen 
gebreken als deze binnen een week na ontdekking 
schriftelijk aan ons worden gemeld.
8,2. In het geval van gebrekkige levering, hebben wij 
het recht om, naar onze keuze, het defect te verhel-
pen of het te vervangen door een defectvrije nieuwe 
levering. De klant is verplicht om het defecte artikel 
gratis voor inspectie en reparatie ter beschikking te 
stellen. Als de reparatie of nalevering mislukt, als het 
niet binnen een redelijke termijn wordt geleverd 
of als het door ons wordt afgewezen, kan de klant 
ervoor kiezen om uit het contract te stappen of de 
aankoopprijs te verlagen. Een deadline is niet vereist 
in gevallen waarin dit niet wettelijk verplicht is.
8,3. De garantie is niet van toepassing als de klant 
het leveringsartikel zonder onze toestemming wijzigt 
of laat aanpassen door derden en de reparatie van 
het defect onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt. 
In ieder geval moet de klant echter de extra kosten 
dragen die de wijziging met zich meebrengt om het 
gebrek te verhelpen.
8,4. De bovenstaande voorschriften doen geen af-
breuk aan enige garantie die we tegenover de eerste 
gebruiker van de revalidatiemiddelen overnemen.
8,5. Uitgesloten van de garantie is de functiegerela-
teerde slijtage van alle items, modules, batterijen en 
reserveonderdelen die door ons worden geleverd, 
evenals de ongepaste of onjuiste opslag, gebruik of 
behandeling van de goederen.
8,6. Verdere vorderingen van de klant, in het bijzonder 
voor schadevergoeding in plaats van uitvoering en 
voor vergoeding van andere directe of indirecte 
schade - inclusief incidentele of gevolgschade, 
ongeacht de juridische gronden - zijn uitgesloten. Dit 
is niet van toepassing als MEYRA GmbH een juridisch 
of materieel defect op frauduleuze wijze heeft 
verborgen of als de schade te wijten is aan opzet of 
grove nalatigheid van MEYRA GmbH, haar wettelijke 
vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten 
of als er sprake is van een nalatige schending van 
essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële 
contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen 
waarvan de nakoming de correcte uitvoering van het 
contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waar-
van de contractpartner regelmatig vertrouwt en kan 
vertrouwen op de naleving ervan. In het geval van 
schade aan eigendommen en geldschade veroorzaakt 
door lichte nalatigheid, is de aansprakelijkheid van 
MEYRA GmbH voor schadevergoeding echter beperkt 
tot het bedrag van de contractueel typische, te voor-
ziene schade. Bovendien zijn lichamelijk letsel en/of 
gezondheidsschade veroorzaakt door een verwijtbare 
schending van de plicht door MEYRA GmbH, haar 
wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende 
agenten uitgesloten.
8,7. Aansprakelijkheid volgens de wet op de produc-
taansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

9. VERJARINGSTERMIJN
Claims van klanten wegens materiële gebreken ver-
vallen na twee jaar vanaf overdracht/levering van de 
goederen aan de klant. Voor vervangende onderdelen 
en reparaties is de verjaringstermijn 
1 jaar vanaf de overdracht/levering van de goederen 
aan de klant. Uitzonderingen hierop zijn aanspraken 
op schadevergoeding wegens letsel aan leven, 
ledematen of gezondheid en/of vorderingen tot 
schadevergoeding wegens grove nalatigheid of 
opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of 
zijn plaatsvervangende agenten. In dat opzicht zijn de 
wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.
9,1. VERVANGENDE APPARATEN SERVICE
Ongeacht de garantie biedt MEYRA GmbH de klant 
de mogelijkheid om defecte apparaten te vervangen 
door gereviseerde apparaten. Voor deze apparaten die 
in ruil worden aangeboden, zijn de volgende bepalin-

gen van toepassing:
-Vervangende apparaten zijn 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 we het apparaat niet terug ontvangen, brengen 
we 95% van de vervangingsprijs in rekening voor het 
geleverde vervangende apparaat.
-Het geretourneerde apparaat moet qua type en ont-
werp overeenkomen met het geleverde vervangende 
apparaat. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar 
zijn en mag het alleen het normale gebruik  
overeenkomende tekenen van slijtage vertonen.
-Het is de verantwoordelijkheid van MEYRA GmbH  
om te beoordelen of het geretourneerde apparaat 
aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Als 
niet aan de voorwaarden wordt voldaan, berekenen 
wij voor het geleverde vervangende apparaat het 
bovenstaande bedrag minus de restwaarde van het 
geretourneerde apparaat.

10. WAARBORG VAN DE 
  PRODUCTVEILIGHEID
10,1. PRODUCT RECALL 
Voor zover een terugroeping van producten vereist is 
vanwege een gebrek in de geleverde goederen of als 
gevolg van bestaande wettelijke verplichtingen, is de 
klant verplicht om mee te werken aan het uitvoeren 
van de terugroepactie om een efficiënte product 
recall mogelijk te maken. In het bijzonder is de klant 
verplicht om MEYRA GmbH op de hoogte te brengen 
in het geval van een noodzakelijke terugroeping van 
het product over de locatie van de leveringsitems in 
de verdere toeleveringsketen tot de eindklant. Voor 
dit doel moet de klant voortdurend een geschikte 
documentatie bijhouden over de verblijfplaats van de 
goederen en deze beschikbaar stellen op verzoek van 
MEYRA GmbH. Voor zover de klant wederverkopers 
van de geleverde goederen voorziet, is de klant 
verplicht om de wederverkoper contractueel op de 
hoogte te stellen van de samenwerkingsverplichtin-
gen om de implementatie van een efficiënte product 
recall te waarborgen.
10,2. De klant is verplicht om eindklanten te 
instrueren in de omgang met en het gebruik van de 
geleverde producten door getraind gespecialiseerd 
personeel.  Voor zover de klant aan wederverkopers 
de geleverde goederen levert, is de klant verplicht om 
de wederverkoper contractueel de verplichting op te 
leggen instructies te geven met betrekking tot de be-
handeling en het gebruik van het geleverde product.

11. AANSPRAKELIJKHEID BIJ CONSTRUCTIEVE 
  WIJZIGINGEN
Opgemerkt moet worden dat voor MY INDIVIDUAL 
strengere wettelijke bepalingen gelden. Constructieve 
wijzigingen van MEYRA GmbH-artikelen door de 
klant of door een derde partij in opdracht van de 
klant zijn alleen toegestaan als deze voldoen aan de 
veiligheidseisen en ons management vooraf schrifte-
lijk akkoord is gegaan. Hiertoe is ons op verzoek een 
aangepast model en een ontwerptekening beschik-
baar te stellen. Als constructieve wijzigingen worden 
aangebracht zonder de schriftelijke toestemming van 
ons management en derden schade lijden als gevolg 
van de wijzigingen waarvoor wij verantwoordelijk zijn 
voor de externe relatie, is de klant verplicht om ons in-
tern te vrijwaren tegen alle claims van de derde partij.

12A. RETOURZENDINGEN VAN 
  AFGEWERKTE PRODUCTEN EN 
  MODULES
Retourzendingen zonder bijgevoegde afleveringsnota 
of factuurkopie worden niet teruggenomen. Retour-
zendingen (originele verpakking en absoluut nieuw) 
worden gecrediteerd met 80% van de nettowaarde 
van goederen. Uitgesloten van de retourzending zijn 

artikelen waarvan de levertijd ouder is dan 3 maan-
den, MY INIVIDUAL, hygiëneproducten, gebruikte of 
gevulde batterijen en artikelen onder de netto waarde 
van € 100,-. Ook uitgesloten zijn individueel gemaakte 
rolstoelen (bijv.: rolstoelen voor kinderen en adaptieve 
rolstoelen). Het transportrisico wordt gedragen door 
de afzender. Indien bij goedgekeurde retourzendin-
gen schoonmaak- en/of desinfectiekosten worden 
gemaakt, worden deze forfaitair in rekening gebracht 
van minimaal € 79,- netto

12B. ANNULERING VAN BESTELLINGEN VAN 
  AFGEWERKTE PRODUCTEN
12B.1. Annulering van orders zonder voorafgaande 
goedkeuring door MEYRA GmbH is niet mogelijk. 
12B.2. Annuleringen moeten schriftelijk worden 
gedaan.
12B.3. Als een goedkeuring voor de annulering van 
afgewerkte, leverbare producten heeft plaatsgevon-
den, is het volgende van toepassing: 
-Revalidatie artikelen worden volledig gecrediteerd. 
Speciaal gebouwde rolstoelen en sportrolstoelen
worden over het algemeen niet teruggenomen.
- Bij annulering van adaptieve rolstoelen zal 
een kostenpercentage van 20% van de nettowaarde 
van de goederen worden ingehouden.
De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en 
scooters bedragen 5%. Voor standaard of lichtgewicht 
rolstoelen worden 10% annuleringskosten in rekening 
gebracht.

12C. TERUGNAME/VERWIJDERING   
Onze prijzen zijn exclusief de kosten voor het retour-
neren en verwijderen van complete oude apparaten 
van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. 
Op verzoek regelen wij de terugname en recycling/
verwijdering van dergelijke apparatuur, voor zover 
deze door ons wordt gedistribueerd, tegen vergoe-
ding van de gemaakte kosten. Retourzending zonder 
voorafgaande goedkeuring door MEYRA GmbH is niet 
mogelijk.

13. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE  
  GEGEVENS
Wij hebben het recht om persoonsgegevens van de 
klant in het kader van de wettelijke bepalingen, in het 
bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming, op te slaan en intern te verwerken.

14. JURISDICTIE, TOEPASSELIJK   
recht, scheidbaarheidsclausule
14,1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 
is de plaats van vestiging van MEYRA GmbH in Kalle-
tal-Kalldorf de plaats van uitvoering.
14,2. Voor alle juridische geschillen die voortvloeien 
uit de contractuele relatie, wordt de plaats van 
jurisdictie bepaald door onze statutaire zetel in Kalle-
tal-Kalldorf. We hebben ook het recht om de klant te 
dagvaarden in zijn rechtsgebied.
14,3. De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van 
toepassing met uitsluiting van de VN-verkoopwet.
14,4. Indien afzonderlijke bepalingen van deze 
algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig 
of niet ter zake dienend zijn, blijft de geldigheid van 
de overige bepalingen onverlet.




