ZX3

Geschikt voor personenvervoer. Getest
volgens ISO 7176-19

ISO-CRASH
GETESTET

Toegestane
Gebruikersgewicht tot 150 kg

ACTIVE

1.370

Kenmerken van een thermisch
gelaste rolstoel

Extreem compact

Beensteunen met nieuw
design

Modern design

Swing it!

•• Integratie in de ZX familie brengt een
hoge compatibiliteit bij onderdelen met
zich mee.
•• Minimale slijtage en reparatienoodzaak
door integraal ontwerp van het frame
en kwaliteit van de aanvullende componenten
•• Snelle en betrouwbare levering van reserveonderdelen, duurzaam ondersteund
door een landelijk detailhandelnetwerk

•• Stabilisering en mobilisering van gebruikers met neurologische aandoeningen,
onder anderen door optimale
rijeigenschappen, goede ondersteuning
bij het zitten en het lichte gewicht

•• Bij duurzame en lange termijn zorg

•• Een rechte voorkant en wegzwenkbare,
afneembare beensteunen maken dicht
naderen van alledaagse voorwerpen
probleemloos mogelijk

•• Voor gebruikers met geringe loop- en
standvermogens (transfer via stand)

•• Vouwmechanisme voor zelfstandig transport per auto
•• Aan te passen aan functieveranderingen
van de gebruiker, bijvoorbeeld door aanpassing met elektrische aandrijvingen
•• Uitgebreid assortiment van toebehoren
voor langdurig gebruik

•• Zeer geschikt voor vele medische aandoeningen, waaronder ernstige beperkingen

•• Bij neurologische aandoeningen
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BESTELLING

OFFERTE

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar:

MAATWERK

+49 5733 922 9311

Klantenservice:

+49 5733 922 0

Facturatieadres / klantnr.:

ACTIVE

Leveringsadres:

Referentie / opmerkingen:
ISO-CRASH
GETESTET

Geschikt voor personenvervoer.
Getest volgens ISO 7176-19

ZX3 1.370

(Prijs voor het basismodel, incl. zijdelen, incl. voetsteunen):

€ 2.187,56

Alle prijzen zijn inclusief BTW! Geldig van 01-01-2018 – 31-12-2018.
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.

Technische gegevens
Zitbreedte
Breedte rijklaar
Breedte gevouwen
Zitdiepte

320
500

340
520

Zithoogte voor // achter
Totale hoogte
Rughoogte
Armsteunhoogte
Lengte met voetsteun

360
540

380
400
420
440
460
480
560
580
600
620
640
660
300 bij 0° camber resp. 350 bij 3° camber
360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520

500
680

430 tot 530 / 400 tot 505
Zithoogte achter + rughoogte
variabel van 250 tot 450 , 500 met in hoogte verstelbare duwhandvatten CODE 410
ca. 150 - 290
880 - 1.100 (afhankelijk van de framelengte, wielmaat en aspositie)

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

520
700
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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.

Technische gegevens
Gebruikersgewicht
Gewicht rolstoel
Transportgewicht

150
vanaf 11
6,5
610 (24“)
660 (26“)

Achterwielen

00

Framevorm (framelengte)
CODE

OMSCHRIJVING

FL IN MM

ZD IN MM

TL IN MM

EURO €

352

Frame kort

540

360 - 400

880 - 980

0,00

353

Frame middel

580

420 - 440

920 - 1.020

0,00

354

Frame lang

620

460 - 480

960 - 1.060

0,00

355

Frame extra lang

660

500 - 520

1.000 - 1.100

0,00

Controleer en kies uw zitdiepte in categorie 02!

01

Zitbreedte (ZB)
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

32

ZB 320 mm

0,00

34

ZB 340 mm

0,00

36

ZB 360 mm

0,00

38

ZB 380 mm

0,00

40

ZB 400 mm

0,00

342

ZB 420 mm

0,00

344

ZB 440 mm

0,00

46

ZB 460 mm

0,00

48

ZB 480 mm

0,00

350

ZB 500 mm

0,00

952

ZB 520 mm

0,00

BESTELFORMULIER

ZX3 1.370

3 van 10

Kruis uw keuze in de vakjes aan
Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

03

Zitdiepte (ZD)
CODE

OMSCHRIJVING

FRAME CODE

EURO €

366

ZD 360 mm

incl. zakje onder zitting

352

0,00

368

ZD 380 mm

incl. zakje onder zitting

352

0,00

615

ZD 400 mm

incl. zakje onder zitting

352

0,00

784

ZD 420 mm

incl. zakje onder zitting

353

0,00

618

ZD 440 mm

incl. zakje onder zitting

353

0,00

619

ZD 460 mm

incl. zakje onder zitting

354

0,00

787

ZD 480 mm

incl. zakje onder zitting

354

0,00

792

ZD 500 mm

incl. zakje onder zitting

355

137,27

791

ZD 520 mm

incl. zakje onder zitting

355

137,27

Zithoogte voor (VZH) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)
horizontale kolommen = zithoogtes in mm verticale lijnen = Ø diameter zwenkwiel in mm
Selecteer uw gewenste zithoogte door de combinatie van opties zithoogte en wielmaat.
Het maximale zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 90 mm!

VSH

CODE 645
luchtbanden

CODE 161
lekvrije banden

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

Ø
100
Ø
125
Ø
142
Ø
180
Door het selecteren van de VZH wordt automatisch een standaard zwenkwiel geconfigureerd. Kies optioneel Xtrends zwenkwielen in de onderstaande tabel.

Zwenkwielen Xtrends
CODE

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

VELG

BANDEN

ØXB

EURO €

689

1068963

Lightwheel (paar)

Kunststof

Rubber
transparant / in
kleur

100 x 23 mm

73,00

689

1072385

Zwenkwiel (paar)

Alu zilver

Rubber

100 x 32 mm

164,00

689

1072386

Zwenkwiel (paar)

Alu zilver

Rubber

125 x 32 mm

164,00

ACTIVE

02
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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.

04

Zitkussen
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

560

Zitkussen

30 mm

54,90

561

Zitkussen

60 mm

54,90

Selecteer de gewenste kleur in de categorie 16 zit- en rugkussens.

05

Zithoogte voor (AZH) in combinatie met aandrijfwiel (zonder zitkussen)
horizontale kolommen = zithoogtes in mm verticale lijnen = Ø aandrijfwiel
Selecteer uw gewenste zithoogte door de combinatie van opties zithoogte en wielmaat.
Het maximale zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 90 mm! 25" en 26" zie Xtrends aandrijfwielen.

400

410

420

430

440

445

450

460

465

470

480

485

490

505

Ø 24
x 1“
Ø 24 x
1 3/8“
Ø 25
x 1“
Ø 26
x 1“

06

Uitbreiding van de aandrijfwielpositie
CODE

OMSCHRIJVING

865

Multiblok ter verlenging van de aandrijfwielpositie met 35 mm naar voren of
naar achteren. Uitsluitend in combinatie met varioblok CODE 767 en HSH 420, 440 en 460 mm. Niet
met „light“ drukrem CODE 595 combineerbaar. Niet in comb. kledijbeschermer CODE 107 bij 3°-camber CODE
447

EURO €
177,94
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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.

Achterwielen positie horizontaal (zwaartepunt instelling)
Meetprocedure: Midden rugbuis tot midden as (zie bijgevoegde informatie)

Varioblok
Positie

1

Actief CODE 766
2

3

4

Middel CODE 767
5

6

6

Passief CODE 768
7

8

ACTIVE

Keuze

07

Achterwielen in combinatie met zithoogte
CODE
651

695

752

OMSCHRIJVING
SILVERDESIGN met radialspaken en hoge flensnaaf incl.
steekas (paar)
Actief wiel met radialspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg)
in zwart (paar)
Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij een dynamische rijstijl!
Niet in combinatie met PU banden CODE 902
„Light“-wiel incl. RightRun light banden en alu-handvelg zwart, uitsl.
in comb. m. 0°-camber CODE 423 (paar)
Aanbevolen tot 90 kg gebruikersgewicht!

Ø

Ø

EURO €

24“

-

0,00

24“

-

259,29

24“

-

336,56

Kies daartoe bij CODE 651 en 695 het handvelgenwiel in de categorie 08 en bijbehorende banden in categorie 09.
Selecteer optioneel Xtrends aandrijfwielen incl. handvelgen en banden in plaats van de aandrijfwielen CODE 651, 695 of 752

Achterwielen Xtrends
CODE

ARTIKEL

OMSCHRIJVING

Ø

688

1068705

Six-Star incl. 8 bar hogedruk banden en alu-grijpring (paar)

24 x 1“

688

1068707

688

1073641

688

1073640

688

1068713

688

1075478
25 x 1"
1075479
26 x 1"

CROSS-wiel incl. alu-velg en grove profielbanden en roestvrijsta24 x 1,75“
len grijpring (paar)
Spinergy-wiel 12 spaken zwart, incl. Marathon Plus
Evolution en tetra-grijpring (paar)
24 x 1“
Op verzoek witte of oranje spaken!
Spinergy-wiel 12 spaken zwart, incl. Marathon Plus Evolution en
roestvrijstalen grijpring (paar)
24 x 1“
Op verzoek witte of oranje spaken!
Black Light incl. Marathon Plus Evolution en alu-grijpring (paar)

EURO €
532,00
370,00
848,00

728,00

24 x 1“

532,00

Actieve wiel met radialspaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in zwart, incl. Marathon Plus Evolution en roestvrijstalen
25“ 26“
grijpring. (paar) Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of
bij een dynamische rijstijl!

199,00

Deze trendy wielen zijn per paar verkrijgbaar Verschillende kenmerken van Xtrends wielen verkrijgbaar 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.

Achterwielen opties
Vergrendeling voor dwarslaesie patiënten
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

697

Ontgrendeling voor dwarslaesiepatiënten, vereenvoudigt het verwijderen van aandrijfwielen
Uitsluitend in comb. met aandrijfwielen CODE 651 en 695, aanbevolen in combinatie met
3°-camber CODE 447

131,17

Camber

08

423

0°-camber (spoor verstelbaar en camber kan later gewijzigd)

0,00

447

3°-camber (spoor verstelbaar en camber kan later gewijzigd)

0,00

Grijpringen en opties grijpringen (niet te combineren met
Xtrends-wielen)
CODE

OMSCHRIJVING

445

Titanium, met 6 houders, uitsluitend in combinatie met actief-wiel
24“
CODE 695

-

342,66

493

Roestvrijstaal glanzend gepolijst

24“

-

0,00

494

Aluminium , niet in comb. m. actief-wiel CODE 695

24“

-

0,00

168

OptiGrip speciale grijpringen voor dwarslaesie patiënten

24“

-

522955

205116000214

296,90

166

Grijpringovertrekken van siliconen, glad, zwart, niet in comb. m.
actief-wiel CODE 695

24“

-

521496

205104000586

89,60

692

Grijpring tussenruimte 15 mm

24“

-

0,00

693

Grijpring tussenruimte 25 mm

24“

-

0,00

849

850

Ø

Ø

Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch grijpringprofiel, H 31 mm,
uitsluitend in comb. m. actief-wiel CODE 695 en Spinergy-wiel Art-nr. 1073641,
1073640
Curve L, antislip coating, aluminium, geschikt voor dwarslaesie patiënten, ergonomisch grijpringprofiel,
H 31 mm, uitsluitend in comb. m. actief-wiel CODE 695 en Spinergy-wiel Art-nr.
1073641, 1073640

NOMENCLATUUR

EURO €

305,04

522955

205116000223

645,97

Totale breedte grijpringen zie bijgevoegde informatie.

09

Banden (niet te combineren met Xtrends-wielen)
CODE

OMSCHRIJVING

Ø

Ø

496

Hogedruk banden 8 bar

24 x 1“

-

0,00

486

Luchtbanden met geribbeld profiel

24 x 1 3/8“ -

0,00

902

PU-lekvrije banden, niet in comb. m. actief-wiel CODE 695

24 x 1"

-

0,00

897

Schwalbe Marathon Plus Evolution banden

24 x 1“

-

69,14

Zie categorie 05 zithoogte in combinatie met de aandrijfwiel.

EURO €
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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

12

Remmen
CODE

OMSCHRIJVING

NOMENCLATUUR

305

Drukrem voor gebruiker

595

„Light“ drukrem, niet in combinatie met multiblok CODE 865. Niet te comb. met
frame kort CODE 352 Niet te comb. met zijdeel CODE 107/ CODE 748

681

Remverlengers, inklapbaar, vast gemonteerd

305/706

Trommelrem voor begeleider
Uitsluitend in combinatie met 0°-camber CODE 423
Uitsluitend in combinatie met duwgrepen CODE 412 resp. CODE 502
Aanbevolen wordt spatbord CODE 98.
Niet in combinatie met multiblok CODE 865. Niet mogelijk bij AZH 400 / 480 mm

EURO €
0,00
32,54

521695 205115000483

17,91

339,61

Rughoogte (RH)
CODE

RH

OMSCHRIJVING

EURO €

620

250 mm

Rug, naspanbaar met klittenband

0,00

626

300 mm

Rug, naspanbaar met klittenband

0,00

631

350 mm

Rug, naspanbaar met klittenband

0,00

632

400 mm

Rug, naspanbaar met klittenband

0,00

633

450 mm

Rug, naspanbaar met klittenband

0,00

637

500 mm

Rug, naspanbaar met klittenband
Uitsluitend in combinatie met duwgrepen CODE 410

0,00

Rugleuning (standaard 90° t.o.v. zitting)
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

410

Rug met duwhandvatten kort, 50 mm in hoogte verstelbaar

0,00

412

Rug met duwhandvatten lang, 50 mm in hoogte verstelbaar

70,15

141

Duwhandvatten, wegklapbaar, niet in combinatie met duwgrepen CODE 502

164,72

502

Rug met duwhandvatten, gemonteerd aan rugbuis, tot 150 mm traploos in hoogte verstelbaar,
niet in combinatie met duwhandvatten CODE 141 Niet te comb. met stabiliteitsbeugel CODE 238

224,71

Rugleuningen opties
CODE

OMSCHRIJVING

29

Rug, in hoek verstelbaar vanaf zitting, +/- 15° in 5° stappen, achteraf verstelbaar,
bij RH 250 / 300 mm uitsl. comb. m. duwgrepen CODE 502

31

Rughoek in fabriek gebogen (vast)

622

Rug met lumbaalknik van RH 300 mm mogelijk

238
814
913

EURO €

84°

87°

93°

96°

Stabiliteitsbeugel voor rug, inklapbaar Niet te comb. met duwhandvatten CODE 502
Aanbevolen vanaf SB 460!
Dwarsliggende duwgreep, stabiliseert het rug bij hogere belastingen, niet in combinatie met
duwhandvatten CODE 141 Aanbevolen vanaf SB 460!
Hoofdsteun, 300 mm traploos in hoogte verstelbaar, uitsluitend in comb. m. duwhandvatten
CODE 814

250,14
154,56
19,31
111,84
177,94
179,20

ACTIVE

10
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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.

13

Kledijbeschermers en armsteunen
Neem de functionele eigenschappen in acht!
1 = vast geschroefd 2 = opklapbaar 3 = afneembaar 4 = vergrendelbaar 5 = armsteun in hoogte verstelbaar 6 = met spatbord

CODE
100

107

302

748

14

OMSCHRIJVING

1

2

3

4

5

6 NOMENCLATUUR

Kledijbeschermer van aluminium in framekleur met
carbon inleg
Armsteunen incl. door drukknop in hoogte verstelbaar
en afneembaar Armleuning, geschikt voor patiënten met
dwarslaesie Vanaf AZH 460 mm mogelijk. Niet comb.
m. „light“ drukrem CODE 595, niet comb. m. 3°-camber
CODE 447,
“Light” kledijbeschermer van aluminium in framekleur.
Vanaf AZH 430 mm mogelijk.
Armsteunen van aluminium in framekleur met carbon
inleg incl. in hoogte verstelbare armpolster (vastgeschroefd) Niet met „light“ drukrem CODE 595 combineerbaar.

783

Kledijbeschermer van carbon

98

50 mm spatbord
Uitsluitend in combinatie met alu-kledijbeschermer
CODE 100

EURO €
122,02

520855

202101002092

287,93

0,00

520855

202101002101

287,93
493,15
99,64

Beensteunen en voetsteunen
CODE

OMSCHRIJVING

DIEPTE

OBL

NOMENCLATUUR

EURO €

92 / 798

Beensteunen, afneembaar, wegzwenkbaar en tot
horizontaal verstelbaar, incl. voetplaten van kunststof,
gedeeld, opklapbaar, verstelbaar in hoogte en hoek

150 mm

400 - 490

520671

201103000865

274,77

93

Voesteunen bovendeel, wegzwenkbaar en afneembaar

basis

201101001771

0,00

925

Bediening voor vergrendeling met een beperkte handfunctie

94

Zonder been- en voetsteunen

3532

Verkorte onderbeenlengte. Uitsluitend in comb. m.
voetsteunen bovendeel CODE 93

43,73
0,00
270 - 360

179,97

Voetplaten
CODE
311
312
313

315
808

OMSCHRIJVING
"Light“ voetplaat volledig van aluminium in framekleur,
opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar, tot max. SB
460 mm
Voetplaat volledig van aluminium in framekleur, in hoogte en hoek verstelbaar
Voetplaat volledig van aluminium in framekleur, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar. Niet te comb. met
zwenkwiel CODE 645
"Light“ voetplaat volledig van aluminium in framekleur,
opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar, tot max. SB
460 mm
Separate voetplaten van aluminium in framekleur, in
hoogte, diepte en hoek verstelbaar

DIEPTE OBL

NOMENCLATUUR

100 mm 390 - 480

520752

201105001343

100 mm 390 - 480

EURO €
107,52
0,00

150 mm 390 - 480

520752

201105001352

107,52

150 mm 390 - 480

520752

201105001361

107,52

150 mm 400 - 490

520752

201105001377

107,52
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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.

Voetsteun toebehoren
CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

359

Enkele kuitband

823

Hielfixatie 25 mm uitsluitend in combinatie met CODE 313

35,84

822

Voetriemen uitsluitend in comb. m. CODE 313

48,50

0,00

15

ACTIVE

Gewenste OBL in mm (gemeten zonder zitkussens)
Fabrieksinstelling van de onderbeenlengte mogelijk, afhankelijk van de codering 390 - 490 mm.

Framekleur
CODE

OMSCHRIJVING

CODE

OMSCHRIJVING

EURO €

130

Titanium grijs

4023

Signaalwit

0,00

132

Rood metallic

4922

Groen metallic

0,00

183

Zilver metallic

4923

Oranje metallic

0,00

188

Blackstar

4925

Chroomzilver

0,00

206

Matzwart

2185

Bruin metallic

0,00

216

Diep zwart

0,00

4001

Karmijnrood

0,00

Andere framekleuren zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs op aanvraag! Zie kleurenpalet in de inleiding van de catalogus.

16

17

Rugbekleding kleuren (zitting altijd zwart)
235

Trevira zwart

0,00

292

Netweefsel, ademend, zwart

46,78

296

Netweefsel, ademend, rood

46,78

Toebehoren rondom de rolstoel
Hand- en spaakbescherming
CODE

OMSCHRIJVING

489

Transparant

EURO €
125,07

Anti-kip wielen
CODE

OMSCHRIJVING

NOMENCLATUUR

EURO €

691

Anti-kip wielen, 1 paar, wegzwenkbaar (aanbevolen) Niet te comb. met trapdop
CODE 309

712

1 anti-kip wiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd

521393 204102000776

163,68

713

1 anti-kip wiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd

521393 204102000776

163,68

327,35
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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.

Verdere toebehoren
CODE

OMSCHRIJVING

309

Trapdoppen (1 paar)

4930
4931
746
929
930

NOMENCLATUUR

61,00

1 trapdop, links gemonteerd, niet in comb. m. anti-kip wielen CODE 691/712
en rangeerrollen CODE 746
1 trapdop, rechts gemonteerd, niet in comb. m. anti-kip wielen CODE 691/713
en rangeerrollen CODE 746
1 paar rangeerrollen, bijv. voor smalle ruimtes of in een vliegtuig
Niet in comb. m. CODE 309 of anti-kip wielen CODE 691, vanaf AZH 420 mm
Therapietafel uit kunststof, transparant, verstelbaar van 380 - 480 mm zitbreedte
Uitsluitend te comb. met armsteunen CODE 107
Therapietafel voor zelfstandige rijders, uit kunststof, opschuifbaar voor
gedefinieerde zitbreedte, uitsluitend te comb. m. armsteunen CODE 107

679

Vouwfixatie

833

Veiligheidsgordel met sluiting

970

Stokhouder in comb. m. trapdop

819

Passieve verlichting

205542100

Handcompressor

951

Boodschappennet

EURO €

30,50
30,50
196,25
191,15
330,46
23,71
521256

204104001306

35,84
15,25
9,15
136,00
8,14

Xtrends toebehoren
CODE

OMSCHRIJVING

261519300

X-TREME rugzak

261519600

Wieltas "BLACK WHEEL CASE“, passend voor max. 2 x 24“ wielen
resp. elk 1 x 25“ of 26“ wiel

114,25

1074231

Wieltas "MEYRA ACTIVE“, passend voor max. 3 x 28“ wielen

161,67

206964600

3M spaakreflectoren

60,36

Opmerkingen bij bestelling:

Datum:

EURO €

Handtekening:

31,80

03

03

07

07

07

Artikel 1072385

Artikel 1072386

CODE 651

CODE 695

CODE 752

07

07

07

07

07

Artikel 1068705

Artikel 1068707

Artikel 1073640

Artikel 1068713

Artikel 1075478

07

08

08

10

12

Artikel 1075479

CODE 849

CODE 850

CODE 595

CODE 410

12

12

12

13

13

CODE 141

CODE 238

CODE 814

CODE 100

CODE 107

13

14

14

14

14

CODE 302

CODE 925

CODE 311

CODE 312

CODE 313

ACTIVE

ZX3 1.370

Functies en coderingen

ZX3 1.370

Functies en coderingen

14

14

CODE 315

CODE 808

05

Aandrijfwiel positie horizontaal bepalen (zwaartepunt instelling)

TYPE RIJDER
Varioblok
Positie
Afstand * in mm

ACTIEF
1**
100

MIDDEL

Kort CODE 766
2**
90

3
80

4
70

Middel CODE 767
5
60

PASSIEF
6
50

6
50

Lang CODE 768
7
40

8
30

* Meetprocedure: Midden rugbuis tot midden as in mm
** in combinatie met frame kort CODE 352 niet monteerbaar

08

Totale breedte in mm met 15 mm grijpring tussenruimte

ZITBREEDTE

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

met 0° camber (mm)
met 3° camber (mm)
Maat gevouwen bij 0°
camber
Maat gevouwen bij 3°
camber

500
540

520
560

540
580

560
600

580
620

600
640

620
660

640
680

660
700

680
720

700
740

300
350

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. ALGEMEEN - SCOPE
1.1. De algemene voorwaarden hieronder (AV)
van MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met
de klanten van het bedrijf gesloten contracten. Zij
gelden ook voor alle toekomstige transacties met
de klant, zelfs zonder afzonderlijke nieuwe overeenkomst.
1.2. De klant accepteert de voorwaarden van
MEYRA GmbH voor het huidige contract en voor
alle toekomstige contracten als bindend. Algemene
voorwaarden van de klant of eventuele derden zijn
niet van toepassing. Zulke voorwaarden verplichten
MEYRA GmbH niet, zelfs niet als ze expliciet worden
tegengesproken in individuele gevallen.
1.3. Deze voorwaarden gelden alleen als de klant
een ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar
publiek recht of een openbaar speciaal fonds is.
2. AANBIEDING, CONTRACT
2.1. Aanbiedingen van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend
en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk worden aangewezen als bindend.
2.2. Bestellingen of opdrachten van de cliënt neemt
de MEYRA GmbH binnen 14 dagen na ontvangst aan
door een schriftelijke bevestiging.
2.3. Het contract wordt afgesloten met een schriftelijke bevestiging van het aanbod; dit geldt ook voor
eventuele wijzigingen of aanvullingen op de orders.
2.4. Bij alle in verband met de opdracht aan de klant
geleverde documentatie behouden wij ons het eigendom en het auteursrecht voor. Deze documenten
mogen niet aan derden worden doorgereikt, tenzij
we onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
geven. Voor zover we het aanbod van de klant
binnen de termijn van 2,2 niet aanvaarden, moeten
deze documenten onmiddellijk aan ons worden
geretourneerd.
3. PRIJZEN
3.1. De prijzen worden uitsluitend in Euro's berekend.
Alle prijzen zijn netto prijzen. De BTW is in aanvulling
als wettelijke rente verschuldigd.
3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
zijn onze prijzen af fabriek, exclusief verpakking en
handling. Kosten van verpakking en handling worden
apart gefactureerd.
3.3. Indien er prijzen worden aangegeven zijn deze
gebaseerd op de dan geldende prijslijst. Prijswijzigingen zijn toegestaan als de periode tussen de sluiting
van de overeenkomst en de overeengekomen levering meer dan vier maanden bedraagt. Verhogen zich
daarna tot voltooiing de loon- en of materiaalkosten,
dan zijn wij gerechtigd, de prijs in redelijkheid te
verhogen met de kostenstijgingen. De klant heeft
recht op terugtrekking indien de prijsverhoging de
verhoging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen de bestelling en de levering aanzienlijk
overschrijdt.
3.4. Bij het sluiten van de contracten is MEYRA
GmbH niet gebonden aan de prijzen van een vorige
contract.
3.5. Als de bestelwaarde onder een limiet van €
150,00 netto van de waarde van de goederen ligt,
dan wordt een handlingtoeslag inclusief vrachtkosten
van € 9,50 in rekening gebracht.
4. VERZENDING, RISICO-OVERGANG
4.1. Plaats van levering is de locatie van MEYRA
GmbH, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2. Indien de goederen op verzoek van de klant
worden verscheept gaat het risico van onopzettelijk
verlies of toevallige verslechtering van de goederen
over op de klant, zodra de goederen (met inbegrip
van deelleveringen) wordt overgedragen aan de voor
de uitvoering van de zending derde. Dit geldt on-

geacht of de goederen worden verscheept vanaf de
locatie van overdracht of wie de vrachtkosten draagt.
4.3. Indien een vordering tot transportschade of verlies tegen de MEYRA GmbH wordt ingediend, moet
de klant de schade op de vrachtdocumenten of in
een logboek opnemen, teneinde geen vertraging te
veroorzaken en ons binnen een week informeren.
4.4. Een transportverzekering wordt alleen op
uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant
genomen.
4.5. Bij vertragingen van levering of verzending waarbij naar de klant verantwoordelijk is, ligt het risico van
verzending bij de klant.
4.6. Bij ontbreken van specifieke instructies van
de cliënt, ligt de keuze van de transportroute en
middelen bij de MEYRA GmbH, zonder enige garantie
en aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste
wijze van verzending.
5. LEVERTIJD, LEVERING
5.1. In het vooruitzicht gestelde levertijden zijn als
verwachte levertijden, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde datum schriftelijk is vastgelegd.
5.2. Als de partijen een leveringstermijn hebben
afgesproken, begint deze vanaf de datum van de
orderbevestiging. Aan de leveringstermijn is voldaan
indien voorafgaand aan het verstrijken van de levertijd de goederen de fabriek heeft verlaten dan wel de
klant over de verzending in kennis is gesteld.
5.3. Naleving van de overeengekomen levering
en data veronderstelt de tijdige ontvangst van alle
verstrekte documenten door de klant en de tijdige
verstrekking van alle nodige informatie en de vervulling van andere verplichtingen aan de klant. Voor
zover niet aan deze voorwaarden is voldaan, zullen
deze op passende wijze worden verlengd.
5.4. De MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor
vertragingen in de levering als gevolg van overmacht
of andere machten, op het moment dat het contract
onvoorziene gebeurtenissen (zoals stakingen, defecte
apparatuur, niet tijdig leverende leveranciers, vertragingen in transport, slecht weer, etc.), waarvoor zij
niet verantwoordelijk is. De levertijd wordt verlengd
met de duur van een redelijke herstelperiode, door
de niet door MEYRA GmbH te verantwoorden tijdelijke belemmering plus .
5.5. Overschrijding van de daarmee gepaard gaande
vertraging van de termijn met zes weken, dan
hebben beide partijen het recht zich terug te trekken
naar reikwijdte van de uitvoering van het contract.
5.6. De MEYRA GmbH heeft het recht van deelleveringen, tenzij de deellevering voor de klant als
onderdeel van de contractuele bepaling doel wordt
gebruikt, de levering van de resterende goederen is
gewaarborgd en de klant geen extra kosten met zich
meebrengen.
6. BETALING
6.1. Rekeningen moeten binnen 30 dagen volledig
betaald te worden na ontvangst van de factuur een
van onze bankrekeningen. Als het geen onderdeel
levering of een reparatiefactuur betreft, heeft de
klant om recht op een korting van 2%, af te trekken
bij de betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de
factuur.
6.2. Cheques en wissels accepteren wij alleen na
uitdrukkelijke toestemming. De acceptatie is betaling
onder voorwaarden. Factuurcorrecties via cheques en
wissels zijn onderhevig aan controle. Waardeposities
gemaakt op de dag volgen nadat we eindelijk over
het equivalent beschikken.
6.3. Indien de klant niet op de vervaldag betaalt,
moet deze het uitstaande bedrag van 8% boven de
basisrente betalen. De vordering van hogere schadevergoeding blijft voorbehouden.

STAND: JANUAR 2018

6.4. Indien de klant in gebreke van betaling blijft, net
als alle andere claims die zijn gebaseerd op dezelfde
juridische relatie, wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar, zonder de noodzaak voor een afzonderlijke
mededeling.
6.5. De klant heeft alleen recht op compensatie
indien zijn tegenvorderingen legaal zijn bevestigd
of zijn onomstreden. Om een retentierecht uit te
oefenen, is de klant slechts gerechtigd voor zover zijn
tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.
6.6. De MEYRA GmbH heeft het recht om haar
vorderingen voor goederen en diensten derden toe
te wijzen.
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1. De informatie die door de MEYRA GmbH goederen tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen,
met inbegrip van toekomstige vorderingen op de
klant in het bezit van MEYRA GmbH.
7.2. De klant kan de goederen doorverkopen in de
normale gang van zaken. Aan andere bepalingen,
met name de wijze van beveiliging en beloften,
hij geen recht. De vorderingen van de klant uit de
doorverkoop van de voorbehouden goederen (met
inbegrip van andere eisen, zoals verzekeringsclaims
of onrechtmatige claims van verlies of vernietiging)
worden reeds tot zekerheid aan de MEYRA GmbH
overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de
overdracht. De klant heeft het recht om de overgedragen vorderingen zolang hij voldoet aan zijn
betalingsverplichtingen deze te verzamelen. Indien
de betaling van de klant vertraagt, zijn wij gerechtigd
de machtiging in te trekken.
7.3. Indien de goederen worden verwerkt door de
klant, wordt hierbij overeengekomen dat de verwerking in de naam en voor rekening van MEYRA GmbH
als de fabrikant en deze eigenschap of rechtstreeks
worden uitgevoerd - indien de verwerking of wordt
uitgevoerd in combinatie met materiaal van verschillende eigenaars of de waarde van de wordt verwerkt
item is hoger dan de waarde van de geleverde
goederen - het mede-eigendom (mede-eigenaar) in
de nieuw gecreëerde post in verhouding staat tot de
waarde van de geleverde goederen tot de waarde
van de nieuw gecreëerde post. Als de MEYRA GmbH
zijn eigendom van het combineren of mengen verliest, moet niet de eigenaar van het geleverde in het
geval van de verwerking van goederen, maar de klant
de MEYRA GmbH wordt hierbij vooraf een geschikte
de proportionele waarde van het geleverde mede-eigendom van het uniforme product overgedragen.
De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De overdracht wordt vervangen door gratuite bewaring.
7.4. De klant is verplicht ons onmiddellijk op de
hoogte te stellen over goederen onder eigendomsvoorbehoud door derden en al het nodige te bieden
aan informatie en documentatie te doen gelden.
Tegelijkertijd moet de klant ongevraagd het eigendom van derden aan MEYRA GmbH over te dragen.
Eventuele kosten zijn voor rekening van de klant.
7.5. De MEYRA GmbH verbindt zich ertoe, voor zover
zekerheden vrij te geven als gevolg van het verzoek
van de klant, omdat ze de waarde van de beveiligde
vorderingen overschrijdt met meer dan 20%. De
keuze van de effecten die moet worden vrijgegeven
is de taak van de MEYRA GmbH.
7.6. In het geval van een insolventie van een relevante klant wordt doorverkoop of verwerking van onze
gereserveerde goederen verboden evenals onze
collectie toestemming om vorderingen toegewezen
aan ons terug te trekken.
7.7. In geval van laattijdige betaling van de klant
hebben wij het recht om de onmiddellijke terugkeer
van de goederen te eisen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID
8.1. De klant dient de goederen direct na aflevering
te inspecteren. Tenzij duidelijk fouten of defecten
zouden zijn gevonden is een grondig onderzoek nodig, moeten de klachten van klant binnen één week
na ontvangst van de levering schriftelijk aan ons
worden meegedeeld. Na deze periode wordt iedere
aansprakelijkheid uitgesloten voor deze gebreken.
Geen garantieclaims voor verborgen gebreken, tenzij
deze binnen één week verschijnen.
8.2. In geval van gebrekkige levering hebben wij het
recht om het defecte artikel te rectificeren naar eigen
keuze of vervangen door een defect gratis vervanging te verkrijgen. De klant is verplicht om ons van
het defecte onderdeel voor onderzoek en reparatie
gratis huis te voorzien. Het uitblijven van herstel of
vervanging, is het niet binnen een redelijke termijn
aangevuld of afgewezen door ons, kan de klant zich
terugtrekken uit de overeenkomst of de koopprijs te
verminderen. Een termijn is noodzakelijk, anders dan
wanneer dit niet wettelijk verplicht is.
8.3. De garantie vervalt als de klant de levering verandert zonder onze toestemming of heeft gewijzigd
door derden en de verwijdering van gebreken is dus
onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt. In ieder geval
dient de klant de kosten van de wijziging kosten van
corrigerende maatregelen dragen.
8.4. Uit de bovenstaande bepalingen volgt geen
garantie, die we aannemen ten opzichte van de
eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen, zonder
vooroordelen.
8.5. Uitgesloten van de garantie bij functiegerelateerde slijtage is alles wat we leveren aan producten,
onderdelen, batterijen en onderdelen, evenals de
ongepaste of onjuiste opslag, gebruik of behandeling
van goederen.
8.6. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder
schade in plaats van de prestatie en het vervangen
van alle andere directe of indirecte schade - met inbegrip van incidentele of gevolgschade, ongeacht de
juridische gronden - zijn uitgesloten. Dit geldt niet indien de MEYRA GmbH een juridische of materiaalfout
frauduleus heeft verborgen of de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van MEYRA GmbH, haar
wettelijke vertegenwoordigers of agenten of indien
een nalatige schending van wezenlijke contractuele
verplichtingen aanwezig is. Als essentieel worden
contractuele verplichtingen begrepen, waarvan de
vervulling een correcte uitvoering van het contract
en op wiens naleving van de contractuele partner
regelmatig zich baseert, en erop kan beroepen. In
het geval van nalatigheid veroorzaakte materiële en
financiële schade is de aansprakelijkheid van MEYRA
GmbH beperkt tot het bedrag aan de typische,
voorzienbare schade. Uitgesloten zijn verder geen
lichamelijk en / of persoonlijk letsel veroorzaakt door
een schending van het recht van MEYRA GmbH, haar
wettelijke vertegenwoordigers of agenten.
8.7. Dit heeft geen invloed aansprakelijkheid op
grond van de Wet Productaansprakelijkheid.
9. VERJARINGSTERMIJN
Claims voor materiaalfouten vervallen na twee jaar
na de overdracht / levering van de goederen aan de
klant. Voor uitwisseling van eenheden en reparaties,
bedraagt de verjaringstermijn
1 jaar na het overhandigen / levering van de goederen aan de klant. Dit is exclusief vorderingen tot schadevergoeding wegens schade aan leven, lichaam of
de gezondheid en / of claims voor schade als gevolg
van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte
schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dat
opzicht gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

9.1. VERVANGENDE TOESTELLEN
Ongeacht de garantie biedt de MEYRA GmbH aan de
klant om defecte apparatuur uit te wisselen om gereviseerde apparatuur. Voor aangeboden in ruil gedane
apparaten, gelden de volgende bepalingen:
- Uitwisseling eenheden worden gereviseerd en
zijn technisch ok.
- Het defecte toestel moet binnen 15 werkdagen
aan de MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het
geretourneerde apparaat komt in ons eigendom.
- Krijgen we het apparaat niet terug, berekenen we
de geleverde vervangingseenheid 95% tegen de
heronderhandeling aankoopprijs.
- Het het apparaat moet teruggestuurd in de
geleverde overeenkomstige soort vervangend
apparaat en uitvoering. Bovendien moet het
apparaat herbruikbaar zijn en mag slechts het
normale gebruik hebben overeenkomstige slijtage.
- De beoordeling van de vraag of de teruggekeerde
apparaat de voldoet aan de bovenstaande
voorwaarden, onder de verantwoordelijkheid van
MEYRA GmbH. Indien niet aan de voorwaarden
worden voldaan, rekenen wij voor de geleverde
Uitwisseling apparaat ook bovengenoemde
Bedrag verminderd met de restwaarde van
de terugkerende apparaat.
10. WAARBORG VAN PRODUCT VEILIGHEID
10.1. PRODUCT TERUGROEP
Wanneer er door een tekortkoming aan een geleverd
product of door een wettelijke verplichting een
product terugroep benodigd is, is de klant verplicht
mee te werken aan het proces van de terugroep, om
zodoende de terugroep efficiënt te laten verlopen.
De klant is verplicht, Meyra GmbH in het geval
van een noodzakelijke product terugroep over de
verblijfsplaats van het product tot aan de eindgebruiker te informeren. Hiervoor dient de klant een
sluitende administratie over de verblijfsplaats van de
producten voeren en deze op aanvraag van Meyra
GmbH ter beschikking stellen. Indien de klant levert
aan wederverkopers, is de klant verplicht om bovengenoemde verplichtingen omtrent de administratie
van de verblijfsplaats van de producten, contractueel
aan de wederverkopers op te leggen, om zodoende
de realisatie van een efficiënte product terugroep
richting de betreffende wederverkopers te kunnen
bewerkstelligen.
10.2. De klant is verplicht om, door geschoolde
professionals, de eindgebruikers te informeren over
het gebruik en de handhaving van het geleverde product. Wanneer de klant de producten aan wederverkopers levert, is de klant verplicht, de wederverkoper
de hier benoemde trainingsplicht over het gebruik en
de handhaving van het geleverde product, contractueel vast te leggen.
11. AANSPRAKELIJKHEID BIJ
		
CONSTRUCTIEVE VERANDERINGEN
Opgemerkt dient te worden dat strengere wettelijke
bepalingen voor aangepaste. Constructieve veranderingen van MEYRA GmbH artikelen door de klant
of een derde in opdracht van zijn alleen toegestaan
indien zij voldoen aan de veiligheidseisen en is onze
management zal schriftelijk overeenkomen. Daartoe
bieden we op aanvraag een aangepaste model
samen met tekening beschikbaar. Zijn veranderingen
in het ontwerp zonder schriftelijke toestemming van
ons management en maakte derden en als gevolg
van de veranderingen in de schade, voor wie wij verantwoordelijk zijn in de externe betrekkingen, is de
klant verplicht te vrijwaren ons hoor en wederhoor
van alle aanspraken van derden.

12A. TERUGKEER VAN GOEDEREN
		
EINDPRODUCTEN EN
		 ASSEMBLAGES
Geretourneerde goederen zonder begeleidende
factuur of de kopie zal niet worden ingewisseld.
Geretourneerde goederen (in doos en in perfecte
staat) zal worden gecrediteerd met 80% van de netto
waarde. Uitgesloten van de terugkeer zijn voorwerpen waarvan de levering is ouder dan 3 maanden,
speciale, sanitaire producten, gevulde batterijen en
producten onder € 100,00 ex btw. Bovendien, met
uitzondering van op maat gemaakte rolstoelen (bijv.:
Kinderen en adaptieve rolstoelen). Het transport
risico van de afzender gedragen.
12B. ANNULERINGEN VAN
		 EINDPRODUCTEN
12B.1. Annuleringen van bestellingen zonder vooraf
overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH is
niet mogelijk.
12B.2. Annuleringen moeten schriftelijk worden
ingediend.
12B.3. Indien een overeenkomst met de annulatie
van eindproducten, tot uitlevering producten, dan
geldt het volgende:
- Rehab producten volledig worden gecrediteerd.
Rolstoelen voor speciale ramen en Sport Rolstoelen
worden niet geretourneerd.
- Is het geval van annulering van adaptieve
rolstoelen een eigen risico van 20% van de
nettowaarde ingehouden.
De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en
scooters is 5%. Voor standaard of lichtgewicht rolstoelen 10% annuleringskosten in rekening gebracht.
12C. REDEMPTION / VERWIJDERING
Onze prijzen zijn exclusief de kosten voor de inzameling en verwijdering van de volledige apparatuur
van andere gebruikers dan particuliere huishoudens.
We kunnen een terugbetaling van de kosten, het
rendement en de recycling / verwijdering van deze
apparaten te organiseren en, als ze worden verkocht
door ons. Retourneren zonder vooraf overeengekomen toestemming van de MEYRA GmbH zijn niet
mogelijk.
13. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE
		 GEGEVENS
We hebben het recht om persoonlijke gegevens van
de klant op te slaan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Federale Wet
Bescherming Persoonsgegevens, en te verwerken
binnen het bedrijf.
14. BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK
recht, scheidbaarheid clausule
14.1. Tenzij anders is overeengekomen, het kantoor
van de MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf vervulling.
14.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit de
contractuele relatie geschillen, de bevoegdheid
bepaald door ons hoofdkantoor in Kalletal-Kalldorf.
We hebben ook het recht om de klant te klagen op
zijn plaats van jurisdictie.
14.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met
uitzondering van het Weens VN.
14.4. Mocht een van deze voorwaarden geheel
of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is, de
geldigheid van de overige bepalingen.

