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Reserveringsformulier  

voor de Wombat-rolstoel 
 

Contactgegevens:  

 

Naam: 

 

 

Adres: 

 

 

 

 

 

Telefoon/gsm: 

 

 

e-mail: 

 

  

Wil graag de Wombat reserveren op:  

 

Datum: 

 

 

Tijd: 

 

  

 

Praktische afspraken: 

 

1. De huurder dient de sleutel voor de Wombat af te halen aan het loket van de 

minigolf in het Natuur- en Recreatiedomein Keiheuvel (17 Esc. Lichtvliegwezenlaan 

14, 2490 Balen). Reserveren kan op de dag zelf mits nog beschikbaar. 

2. Indien u door omstandigheden toch geen gebruik kunt maken van uw reservatie, 

dan moet u deze tijdig annuleren zodat de stoel aan een ander kan worden 

uitgeleend. 

3. De Wombat wordt gratis ter beschikking gesteld mits voorlegging van een geldig 

identiteitsbewijs. 

4. De huurder ontvangt de Wombat in goede staat en dient hem ook in goede staat 

terug te brengen. 

5. De rolstoel is voorzien van een parkeerrem. Deze is niet bedoeld als rem tijdens het 

rijden. Wanneer men de rem tijdens het rijden gebruikt, zullen de banden op den 

duur vernield worden. 

6. Beide armleuningen zijn wegdraaibaar, dit kan handig zijn bij het overbrengen van 

de rolstoel naar de Wombat. Men mag de armleuningen niet gebruiken als een vast 

aangrijppunt. 

7. De voet- en beensteun is zowel in de hoogte als lengte verstelbaar. De hoogte kan 

door de begeleider ingesteld worden nadat de gebruiker heeft plaatsgenomen. 

8. De voet- en beensteun dient tijdens het rijden minimaal in de eerste verstelbare 
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stand te staan, anders kunnen de voorwielen niet vrij ronddraaien. 

9. De duwleuning is ook in hoogte verstelbaar, daartoe dienen de draaiknoppen aan de 

achterzijde welke los en vast gedraaid dienen te worden voor en na het instellen van 

de gewenste hoogte. 

10. Alle kosten van reparatie of vervanging ten gevolge van beschadiging van de 

Wombat vallen ten laste van de ontlener. 

 

Info: Keiheuvel, tel. 014/81 03 01 

 

        -----------------------------

---------------------- 

                  Handtekening ontlener 


