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- Naafmotor
- Mogelijkheid tot vast stuur zonder kettingaandrijving
- Traploos instelbare snelheidsregelaar
- Assist mogelijk
- Rem- en gashendel in handvatten geïntegreerd
- Topsnelheid circa 19 km p.u.
- Actieradius circa 25 / 30 km
- Verlichting 
- Claxon
- Transportwielen in standaard geïntegreerd
- Accuconditie meter

De handbike die ontwikkeld is door de gebruiker zelf.

- Simpel en zonder krachtsinspanning aan te koppelen
- Geen gewichtstoename van uw rolstoel door uniek aankoppelsysteem
- In de handbike geïntegreerde vaste standaard
- Op afstand bedienbare ontgrendeling
- Helemaal op uw maat gebouwd
- Eén star geheel

  - Shimano 7 versnellings naaf
  - Frame RVS
  - 24- of 20 inch wiel
  - Ergonomische handgrepen
  - Ketting geheel ingekapseld
  - ATB spatbord
  - Terugtraprem

  - 27 versnellingen
  - Schijfrem
  - Remhendel en schifters
     in handvatten geïntegreerd

PGB aangevraagd en wat nu ……………  
Voor verstrekking van hulpmiddelen, waaronder rolstoelen en handbikes, kun je binnen de WMO de keuze maken voor een PGB.
In tegenstelling tot de gebruikelijke verstrekking in natura, kun je dus kiezen voor een budget waarmee je zelf je hulpmiddel aan 
kunt schaffen. Het PGB is een wettelijk recht omschreven in artikel 6 van de WMO. 
De gemeente kan dus niet weigeren een PGB te verstrekken.
Het PGB is in het belang van de rolstoelgebruiker in het leven geroepen. Het hoeft de gemeente niet meer te kosten 
dan de standaard pakket voorziening. Maak er dan ook gebruik van en ontvang een voorziening die “bij je”past. 

Informeer bij je gemeente naar de mogelijkheden van het PGB en de daaraan verbonden voorwaarden.

Wat heeft TNS revalidatie service je te bieden:

TNS bied je een totaal pakket voor het traject van aanvraag tot en met levering en onderhoud van je hulpmiddel

•  Analyse van de behoefte
•  Advisering in de keuze
•  Passing
•  Gespecificeerde offerte
•  Levering en afpassing
•  Service en onderhoud

Analyse van de behoefte:

Welk hulpmiddel is het meest geschikt in iedere individuele situatie.
Waar moet dit hulpmiddel aan voldoen om de restfunctie optimaal te benutten in alle voorkomende situaties. 
Welke persoonlijke voorkeuren spelen een rol.

Advisering en keuze:

Onze adviseurs zullen een vrijblijvend advies geven en samen met jou tot een keuze van het hulpmiddel komen.

Passing:

Nu de keuze bepaald is zal onze adviseur in overleg met jou de zithouding, maatvoering, uitvoering (model van framebouw), 
materiaal, opties enz. enz. doornemen om zo tot een passend custom made product te komen.

Gespecificeerde offerte:

Op basis van de ingevulde pasformulieren zal onze adviseur een offerte maken.

Levering en afpassing:

De levering van het product vindt plaats bij TNS aan de zaak, aan huis, op het werk of sportvereniging.
De levering zal uitgevoerd worden door dezelfde adviseur die het product heeft aangemeten. 
Tijdens de levering zullen eventuele instellingen worden gedaan aan naspanbare bekleding, voetsteun e.d. 
Bij marginaal maatwerk kan de levering middels een tussenpassing plaatsvinden.

Service en onderhoud;

De custom made rolstoelen van TNS behoeven weinig onderhoud. Door de kwalitatief hoogwaardige materialen en 
het minimaal gebruik van geschroefde onderdelen wordt het onderhoud tot een minimum beperkt.
 
Het is afhankelijk van de gemeente en uw eigen mogelijkheden hoe er met het onderhoud wordt omgegaan.

Onderhoud via uw eigen revalidatiespecialist behoort tot de mogelijkheden.
Verder kunnen wij u op twee verschillende manieren een onderhoudscontract aanbieden.
Informeer naar de mogelijkheden.
Neem vrijblijvend eens contact met ons op.
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