
Scootmobiel | Behoud je vrijheid en 

zelfstandigheid (prijzen en subsidie) 

 

 
 

Met een scootmobiel kom je verder 
De scootmobiel voor binnen en buiten maakt het bewegen een stuk gemakkelijker de hele dag 

door. Voor de dagelijkse boodschappen, binnenshuis 

bewegen of het vervoer naar vrienden en familie is hij ideaal. 
 

 

Modellen 

Zo heb je keuze uit 3-wiel, 4-wiel en tegenwoordig ook 5-

wiel modellen. Waar de voorkeur naar uitgaat is voor ieder individu verschillend. De ene 

persoon let bijvoorbeeld uitsluitend op stabiliteit, terwijl de buurman de uiterlijke kenmerken 

zwaar laat wegen. 

Kopen 

Waar jij belang aan hecht kan ik natuurlijk niet vertellen. Wél is het belangrijk dat je dit 

duidelijk in beeld hebt voordat je tot aanschaf overgaat. Weet van tevoren of je gebruik 

voornamelijk binnen of buiten zal plaatsvinden. Denk ook na over de maximaal in één rit af te 

leggen afstand. Daar waar de ene scootmobiel je met gemak in één keer 40km verder brengt, 

is de accu van de andere na 20km leeg. Wanneer je niet enkel vanuit thuis zal vertrekken, kan 

het zinvol zijn om te kijken naar een opvouwbaar en dus eenvoudig te vervoeren exemplaar. 

Opvouwbaar 

De opvouwbare modellen zijn gemaakt van licht materiaal. Op deze manier beperk je de 

ruimte die ingenomen wordt én schade aan de rug van degene die mag sjouwen. Geen 

overbodige luxe lijkt me. � Over het algemeen zorgt gewicht voor extra stabiliteit. Hoewel er 

ook kwalitatief dik in orde opvouwbare modellen op de markt zijn, raad ik het je af om voor 

een opvouwbaar mobiel te kiezen wanneer dit overbodig is. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prijzen 

De prijzen variëren van zo’n €1500,- tot €7000,- nieuwprijs. Natuurlijk is de prijs ook 

afhankelijk van de mate waarin het model dat bij je wensen past geavanceerd is.  

Prijsbepalende factoren 
De prijs is afhankelijk van: 

 Aantal wielen 
 Uitrusting 
 Actieradius (dus accus’s en gewicht) 
 Afwerking 
 Accessoires zoals plaats voor rollator/ loopstok en tassen 

Nadelen 
Helaas zijn er ook wat nadelen 

 Kost geld/ investering 
 Accu kan opraken wanneer je niet op de meter let 
 Stalplaats moet er wel zijn binnen (anders: buiten) 

Kosten 
Je ziet hier een indicatie van de scootmobiel kosten voor de aanschaf. De eventuele subsidie 

via WMO of andere gemeentelijke/ overheids instelling gaat hier nog vanaf. Dan wordt de 

scootmobiel netto goedkoper. We hebben de modellen ingedeeld in 3 eenvoudige groepen 

omdat wij graag een duidelijk richtlijn geven van de modellen die beschikbaar zijn. Het 

duurste model is zeker niet altijd de beste keuze voor iedereen. Om door de eigen gemeente 

zelfstandig te rijden voor dagelijkse vrijheid is het eenvoudige model meer dan voldoende en 

een stuk goedkoper. 

Tweedehands 

Je kunt ervoor kiezen om in plaats van een nieuwe, een tweedehands toestel aan te schaffen. 

Je betaalt dan tussen de €500,- en €5500,-. Op deze manier kun je toch kosten besparen, maar 

hoef je niet in te leveren op kwaliteit. Tevens is dit een mooie manier om gebruikte spullen 

nieuw leven in te blazen. Het zou maar zonde zijn om iets goeds weg te gooien en om duur en 

milieuonvriendelijk overbodig nieuw te blijven maken! 

Aanvragen 

Heb je wel behoefte aan vrijheid en zelfstandigheid, maar niet de middelen? Doe dan een 

beroep op je gemeente. Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de 

gemeente verplicht om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven 

wonen. Zij beoordelen je aanvraag door te kijken naar je situatie aan de hand van de WMO. 

Er zal een indicatie gesteld worden waarin bepaald wordt of een scootmobiel volgens de 

gemeente voor jou noodzakelijk is. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen geldt er een 

eigen bijdrage. 



In natura of PGB 

Wanneer de gemeente bepaalt dat je recht hebt op vergoeding kan die op twee manieren 

gegeven worden. Hiertussen mag je zelf kiezen. Kies je voor een persoonsgebonden budget 

(PGB), dan krijg je van de gemeente een budget waarmee je zelf mag bepalen waar je welke 

scootmobiel koopt. Je aankoop wordt jouw bezit.  

 

 

Subsidie 
Doordat je soms subsidie krijgt van gemeente/ overheid wordt het betaalbaarder en kun je er 

weer lekker op uit! Met een vergoeding in natura krijg je van de gemeente een model in 

bruikleen. De kosten worden in dit laatste geval volledig gedekt; je koopt niet, maar leent. 
 

 

Woning aanpassen 

Soms moet je voor prettig gebruik je dorpels moeten bijvoorbeeld verwijderd worden. 

Deurbreedtes zijn geen probleem, want een scootmobiel is aangepast op smalle doorgangen.  

Verzekering 

Ten slotte heb je de mogelijkheid om je scootmobiel te verzekeren. Dit kan bij onder andere 

Univé, ANWB en Scootmobiel Hulpdienst. Voor een vast maandbedrag onder de €15,- of een 

jaarbedrag rond de €50,- kom je niet voor onvoorziene kosten te staan wanneer je al rijdende 

schade oploopt of veroorzaakt. Fijn, want de aanschaf was al duur genoeg. Toch?! � Let wel 

even op wat je precies verzekert. Sommige verzekeringen verzekeren namelijk uitsluitend de 

schade aan derden, maar er bestaan ook All Risk verzekeringen.  

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-aanvragen?utm_campaign=sea-t-gezondheid_en_zorg-a-zorg_en_ondersteuning_thuis_pgb

