Traplift, lekker thuis blijven wonen
Een traplift zorgt ervoor dat je langer in je huis kunt blijven
wonen als je niet meer de trap op kunt lopen. Wat kost het en
welke opties voor de traplift heb je?

Traplift
Wanneer je merkt dat het traplopen meer moeite en energie gaat kosten, dan kan een traplift
helpen. Het gebruik ervan is altijd veilig en kan op vrijwel iedere trap gemonteerd worden.
Bekijk de traplift offerte

Budget
Als budget moet je minimaal 2.500 euro hebben als je geen subsidie krijgt. Bij extra wensen
en een luxe traplift moet het budget een veelvoud zijn van dit bedrag. Dit is afhankelijk van
de hoogte van de trap, van de voorzieningen die getroffen moeten worden om de lift netjes
langs de trap te monteren en andere mogelijke persoonlijke wensen.

Tweedehands
Een andere manier om te besparen op de traplift kosten is tweedehands kopen. Je kunt kiezen
om een traplift particulier te kopen via marktplaats of via een dealer die tweedehands
gekeurde trapliften verkoopt. Persoonlijk zou ik altijd kiezen
om tweedehands alleen te overwegen als je hem bij een
betrouwbare officiële dealer kunt kopen aangezien ik het
veiligheidsrisico van een gebruikte traplift via via te groot
vindt. Hoe weet je dat hij nog veilig werkt en dat er niets mee
aan de hand is?

Criteria
Wat zijn de belangrijkste eisen aan een traplift?











Stevig, stabiel en 100% veilig
Eenvoudig te bedienen
Betaalbaar
Snelheid van levering en montage (bij plotselinge noodzaak kunnen veel bedrijven binnen 2
dagen gebruiksklaar zijn)
Niet te opvallend (kleurkeuze)
Mooi (kleurkeuze van rail en stoel)
Geheel elektrisch
Energiezuinig
Stille werking
Comfortabele zitting

Leveranciers
Er zijn veel verschillende soorten trapliften en ook veel verschillende fabrikanten van
trapliften. Je hebt een aantal merken van leveranciers ervan, namelijk:








ThyssenKrup (groot bedrijf)
Oto
Handicare
Otto Ooms
Smienk
Practicomfort
En heel veel kleine betaalbare bedrijfjes

Vergoeding
Met de WMO is soms een deel van de traplift te betalen en ook kan de gemeente soms een
duit in het zakje doen voor deze investering om langer thuis te blijven wonen. In het land zijn
er namelijke meerdere opties om de aanschaf van de lift financieel zo aantrekkelijk mogelijk
te maken. In sommige gevallen kun je dus in aanmerking van de WMO of het PGB komen en
ook zijn er fiscale regelingen waardoor je de kosten van een traplift af kunt trekken.

Plaatsing
Meestal ontvang je van een specialistisch bedrijf een prijs aanbieding voor het plaatsen van de
traplift en kun je die vergelijken met andere aanbiedingen. Vervolgens maak je een keuze
voor een betrouwbaar bedrijf zodat je zeker weet dat je een goede stevige traplift krijgt. Hak
en breekwerk is vaak niet nodig waardoor hij snel is te plaatsen (soms al binnen 2 dagen)
zodat bij spoed er ook een goede snelle oplossing komt.

Garantie
Natuurlijk wil je garantie bij zo’n lift en dat krijg je er eigenlijk altijd wel bij. De meeste
trapliften worden uitgebreid getest en gekeurd door onafhankelijke keuringsinstellingen, zoals
de TÜV en het Liftinstituut. De certificaten die ze ontvangen tonen de veiligheid van de
trapliften aan. Na installatie zal ook de traplift monteur eerst zelf de traplift uitvoerig testen
om er helemaal zeker te zijn van de goede werking en veiligheid ervan.

Aanvragen
Het aanvragen doe je het liefst bij verschillende bedrijven zodat je ze dus goed kunt
vergelijken. Let goed op de kleine lettertjes en laat alle mondelingen afspraken in het contract
vastleggen voordat je een handtekening zet. Neem de tijd om de offertes en aanbiedingen
goed naast elkaar te leggen. Door te lang wachten worden vaak op het laatste moment
overhaaste beslissingen gemaakt waar men later spijt van heeft. Begin dus op tijd met de
selectie en het aanvragen bij de bedrijven.

