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Inleiding 
 

De Carrot 3 XL autostoel is ontwikkeld om extra steun te geven aan jong volwassenen die moeite hebben  

om op de juiste manier te zitten in een standaard autostoel.  
 

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over de Carrot 3 XL autostoel. Denk hierbij aan  

veiligheid en methodes om een optimale zithouding te realiseren. Lees alle informatie in deze  

gebruiksaanwijzing goed door voordat u de Carrot 3 XL in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor  

later. Zorg dat iedereen die van de Carrot 3 XL gebruik maakt op de hoogte is van de inhoud van deze  

handleiding en begrijpt hoe hij/zij de Carrot 3 XL veilig kan gebruiken.  
 

Deze instructies vormen een leidraad voor de diverse instellingen ten behoeve van professionals, maar  

ze bieden ook informatie over hoe de Carrot 3 XL veilig kan worden gebruikt, onderhouden, gecontroleerd  

en op de juiste wijze in elkaar kan worden gezet door ieder die het zitsysteem gebruikt. 
 

Het is aan te bevelen een ervaren persoon te betrekken bij het toepassen en instellen van het product.  

Deze deskundige kan de eindgebruiker optimaal gebruik laten maken van de Carrot 3 XL op het gebied van 

comfort en ondersteuning. Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het toepassen en instellen van de  

Carrot 3 XL, neem dan altijd contact op met uw dealer. De contactgegevens vindt u achterin deze  

handleiding.  
 

Hartelijk dank voor de aankoop van ons product, we hopen dat u veel plezier en gebruiksgemak zult hebben 

van uw Carrot 3 XL autostoel. 
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Veiligheidsadvies 
 

RehaNorm Bingen GmbH staat garant voor de levering van producten die aan de hoogste eisen voldoen. De 

producten uit het leveringsprogramma  voldoen aan de essentiële veiligheid- en milieueisen, zoals deze in 

de Europese richtlijnen zijn vastgelegd. Maar een onjuist gebruik van de producten brengt gebruikers  

mogelijkerwijs in gevaar en daarom raadt RehaNorm Bingen GmbH u sterk aan de volgende informatie te  

allen tijde ter harte te nemen.  
 

 

 

 Verspreid door de handleiding vindt u aandachtspunten, aangegeven met dit symbool. 

 

 

 De Carrot 3 XL is succesvol getest en goedgekeurd volgens ECE R44/04 met een dummy van 75 kg. De 

richtlijn voor gebruik van deze autostoel zijn jong volwassene in gewichtsklasse tussen 36 en 75 kg, 

minimaal 140 cm en maximaal 176 cm. In de meeste landen heeft u een verklaring van een arts nodig 

dat u de inzittende mag vervoeren in deze autostoel. 
 

 Gebruik de Carrot 3 XL alleen in de rijrichting.  
 

 Wijzig nooit iets aan de constructie van de Carrot 3 XL, tenzij dit in het bijzonder vermeld is in deze  

 gebruikershandleiding. 
 

 Stel de gordels van de autostoel zo in dat deze de inzittende goed fixeert. Een juist aangebrachte  

gordel heeft geen speling en zit niet gedraaid. De gordel drukt niet tegen de inzittende zijn/haar  

lichaam en drukt de inzittende niet in een onnatuurlijke houding. 
 

 Bevestig deze autostoel met de bovenste en onderste bevestigingsbanden aan de autostoel/-bank. 

Gebruik altijd de standaard 3-puntsgordel die in de auto aanwezig is! 
 

 Bevestig de H-fixatie van de Carrot 3 XL en de standaard 3-puntsgordel stevig zodat de inzittende  

goed in de stoel zit. 
 

 Volg alle instructies op de autostoel en in deze handleiding nauwkeurig. 
 

 Gebruik deze autostoel alleen in auto’s met een 3-puntsgordel volgens ECE regeling 16 of andere  

 gelijke standaards. 
 

 Om letsel door verborgen schade te voorkomen, gebruik de autostoel niet meer na een matig of  

ernstig ongeluk.  
 

 Gebruik de autostoel niet zonder bekleding/hoezenset. 
 

 De bekleding/hoezenset mag/mogen alleen vervangen worden voor een door de fabrikant  

geadviseerde bekleding/hoezenset. 
 

 De handleiding dient opgeborgen te worden in de zak achterop de rugleuning van de autostoel. 
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 Deze autostoel mag niet gebruikt worden in huis, op een boot of andere niet gecertificeerde  

toepassingen. 
 

 De achterbank van de auto is de meest veilige plaats voor een correcte montage van de autostoel.  

Stel de veiligheid van de inzittende voorop en neem de gebruikershandleiding van uw auto door. 
 

 Als de Carrot 3 XL gebruikt wordt in een auto met airbags, neem de gebruikershandleiding van uw auto 

door voor de montage van de autostoel. 
 

 Til de autostoel nooit op aan de verstelknop of aan de H-fixatie. Dit kan schade veroorzaken aan de 

verstelknop en de gordelband van de fixatie. Draag de autostoel altijd aan de schaal van de  

autostoel. 
 

 Demonteer nooit de H-fixatie en gordelbanden uit de autostoel. Verwijder nooit de gespen of de  

gespsluitingen van de H-fixatie of de gordelbanden. Ze kunnen niet opnieuw bevestigd worden na  

verwijdering. Als deze incorrect zijn gemonteerd kan de autostoel niet functioneren als beoogd. 
 

 De primaire bescherming van inzittende in een auto bij een ongeluk zijn de 3-puntsgordel en het  

chassis van de auto zelf; een autostoel kan een jong volwassene niet beschermen als een auto zwaar 

beschadigd is. Hoe dan ook, een juist gemonteerde autostoel zal deze de kans op overleven vergroten. 

Wees er zeker van dat alle gebruikers op de hoogte zijn van het op de juiste manier gebruiken van de 

Carrot 3 XL! 
 

 Wanneer de Carrot 3 XL niet in gebruik is, dient deze ook vastgezet te zijn in de auto. In geval van een  

ongeluk kan een ‘losse’ autostoel de inzittende(n) verwonden. 
 

 Gebruik de Carrot 3 XL niet wanneer deze niet correct (volgens deze gebruikershandleiding) is  

gemonteerd. Gebruik geen andere gordels of polsteringen als beschreven in de gebruikershandleiding. 
 

 Gebruik de Carrot 3 XL niet (zonder test van de leverancier), wanneer u een ongeluk met de autostoel 

heeft gehad. 
 

 Gebruik de Carrot 3 XL niet op de bijrijdersstoel wanneer de versnellingspook en/of handrem  

gehinderd worden. 
 

 Gebruik geen beschadigde 3-puntsgordels. 
 

 Gebruik de Carrot 3 XL niet in auto’s waar geen 3-puntsgordel aanwezig is.  
 

 Gebruik de Carrot 3 XL niet in auto’s met een 2-puntsgordel. 
  

 Bevestig de Carrot 3 XL niet in zijwaartse of achterwaartse rijrichting. Gebruik de Carrot 3 XL niet op een  

autostoel met een kleinere zitdiepte van 40 cm. 
 

 Gebruik de Carrot 3 XL niet op een zwaar geprofileerde autostoel, dit kan tot instabiliteit leiden. 
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Belangrijke aandachtspunten 
 

 Wees er zeker van dat de autostoel correct is gemonteerd met de bovenste en onderste  

bevestigingsbanden. Zorg ervoor dat de fixatie juist is gemonteerd, elke keer wanneer de autostoel  

gebruikt wordt. 
 

 Pas de fixatie aan op de kleding die de gebruiker draagt. Verwijder grote jassen voor de gebruiker 

plaats neemt in de autostoel. 
 

 Bescherm de autostoel wanneer de auto in de zon geparkeerd staat. Onderdelen van de autostoel  

kunnen zo heet worden dat het inzittende zich eraan kan branden. 
 

 Berg de Carrot 3 XL op een veilige plaats op wanneer deze niet gebruikt wordt. Plaats geen zware  

voorwerpen op de autostoel. 
 

 Laat de inzittende niet alleen achter in de auto, ook niet voor een korte tijd. 
 

 Demonteer nooit onderdelen van de Carrot 3 XL en wijzig nooit de montagewijze van de H-fixatie en/of 

de gordelbanden. 
 

 Laat geen losse voorwerpen als boeken, tassen enz. slingeren achterin de auto. Bij een plotselinge 

stop kunnen deze voorwerpen letsel veroorzaken. 
 

 Gebruik voor fixatie op uw Isofix-bevestiging de optionele montageplaat met Isofix-bevestiging.  

Zorg ervoor dat de bovenzijde van de stoel gefixeerd wordt d.m.v. de meegeleverde bovenste  

bevestigingsbanden. 
 

 Een wijziging van en/of aan de Carrot 3 XL geschiedt geheel op eigen risico en onder uw eigen  

verantwoording. B&S BV is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel door oneigenlijk gebruik. 
 

 Gebruik niets om de autostoel verhoogd op een autostoel/-bank te monteren. Bij een ongeluk kan  

de autostoel gaan schuiven en kan deze de gebruiker niet correct meer beschermen. 
 

 Verbiedt kinderen te spelen met de Carrot 3 XL. 
 

 Er wordt aangeraden de Carrot 3 XL in de rechtopstaande positie te gebruiken. 
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Certificering 
 

De Carrot 3 XL autostoel is getest en goedgekeurd volgens de European Safety Standard,  

ECE R44/04 (Klasse I en III) met een dummy van 75 kg. 

 

 

 Wanneer u de rugleuning naar achter plaatst, moet u de H-fixatie losser instellen. Als de  

 rugleuning weer rechtop geplaatst wordt, zult u de H-fixatie weer aan moeten trekken. Het naar 

 achter plaat plaatsen van de rug zonder het verstellen van de fixatie kan druk en/of  

 verstikkingsgevaar opleveren. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik van Carrot 3 XL autostoel in een vliegtuig 
 

De meeste luchtvaartmaatschappijen laten het gebruik van een dergelijke autostoelen voor gebruikers met  

een beperking toe mits het goed gemonteerd kan worden in het vliegtuig. Neem contact op met uw  

luchtvaartmaatschappij over hun beleid omtrent het gebruik van een autostoel voordat u op reis gaat.  

De Carrot 3 XL autostoel is echter, net als alle ander verkrijgbare autostoelen, niet getest op gebruik in een  

vliegtuig.  

 

 De FAA beveelt aan dat een kind met een gewicht tot 18 kg gebruik kan maken van een gecertificeerde 

autostoel tijdens het reizen met een vliegtuig. 

 Installeer de autostoel altijd in een stoel bij het raam. 

 Als de standaard 2-punts veiligheidsgordel te kort is, 

vraag de stewardess om een gordelverlenger.  

rugleuning naar achter plaatsen 

losser instellen 
opnieuw aantrekken 
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Kenmerken  
 

 

 

hoofdsteunpolstering 

hoofdsteun 

gordeldoorvoer 

schoudersteunen 

rugleuning 

bevestiging  

optioneel werkblad 

verstelbare  

H-fixatie 

zitting 

bandbeschermers 

bovenste bevestigingsbanden 

ontgrendelring 

rugleuning 

onderste bevestigingsbanden 
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Standaard montage 
 

Indien uw auto niet is uitgerust met Isofix-bevestiging moet u de  

meegeleverde bevestigingsbanden gebruiken. 

1. Montage van de bevestigingsbanden dient boven en onder aan de  

autostoel te gebeuren. 

2. Bevestig de bovenste bevestigingsband aan de hoofdsteun van de 

auto. De onderste bevestigingsband gebruikt u om de Carrot 3 XL  

goed op de autostoel/-bank te plaatsen (A). 

3. Maak de steekgespen vast en duw de Carrot 3 XL strak tegen de  

autostoel aan door de bevestigingsbanden aan te trekken (B).  

4. Zorg ervoor dat er geen speling meer in de bevestigingsbanden zit. 

 

 

 

 Indien u de Carrot 3 XL op de passagiersstoel wilt monteren  

 plaats de stoel dan zo ver mogelijk naar achter. Dit zodat  

 er geen eventuele schade kan ontstaan door de airbag. 

 

 

 

 

 

 Indien de Carrot 3 XL gemonteerd wordt op een achterbank kunnen 

de bevestigingsbanden te kort zijn. U kunt de bevestigingsbanden 

dan verticaal monteren. 
 

 Heeft u moeilijkheden met het monteren van de autostoel? Neem 

alstublieft contact op met de dealer. 

 

 

 

 

Isofix montage 
 

Mocht u de Isofix-bevestigingspunten in uw auto willen gebruiken om de Carrot 3 autostoel te monteren,  

dan kunt u hier de optionele montageplaat met Isofix-bevestiging voor gebruiken. Monteer te allen tijde  

de bijgeleverde bovenste bevestigingsband aan de standaard autostoel (A). 

 

 

 De Carrot 3 XL moet gemonteerd worden met de bovenste en onderste bevestigingsbanden.  

 Het is niet afdoende om de autostoel alleen met de standaard 3-puntsgordel te fixeren. De  

 onderste bevestigingsbanden worden in geval van montage met Isofix-bevestiging vervangen 

 door de optionele Isofix-bevestigingsplaat. Indien u de bevestigingsbanden niet gebruikt kan  

 de autostoel niet functioneren als beoogd en loopt de inzittende risico op ernstig letsel. 

A 

B 
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Hoofdsteun 
 

 

Hoofdsteunverstelling 

De hoofdsteun kan aangepast 

worden aan de individuele  

wensen voor betere  

bescherming (A). De hoofdsteun 

kan daarnaast 1,5 cm voorwaarts 

en 1,5 cm achterwaart geplaatst 

worden (B). 
 

Om de hoofdsteun voor- en/of  

achterwaarts te verstellen heeft  

u gereedschap nodig. Indien  

gewenst kunt u uw dealer  

contacten voor advies omtrent  

het juiste gereedschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdsteunverkleiner 

Het verkleiningspolsterdeel van de hoofdsteun kan eenvoudig d.m.v. de  

klittenbandbevestiging op de gewenste positie worden gemonteerd. 

 

 

 

 

 

Schoudersteun 
 

 

Breedte-instelling schoudersteun 

De schoudersteun kan d.m.v. vijf posities maximaal 10 cm  

verbreed worden, 5 cm aan beide zijden.  
 

Druk de gele verstelknop (A) in. Houd deze ingedrukt terwijl u de 

steun uit trekt tot de gewenste positie. 

B B 

B A 

A 
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H-fixatie 

 

 

Sluiten veiligheidssluiting 

Houd de veiligheidssluiting met één hand vast. Gebruik uw andere  

hand om de insteekdelen in de sluiting te drukken. Indien u beide 

insteekdelen juist in de sluiting heeft gedrukt hoort u een klik. 

 

 

 

 

 

 

Openen veiligheidssluiting 

Om de veiligheidssluiting te openen drukt u beide drukpunten 

tegelijk in en trekt het insteekdeel uit het ontvangstdeel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandbeschermers 

De bandbeschermers kunnen op gewenste hoogte gemonteerd 

worden door het klittenband te verschuiven aan de achterkant van 

de hoofdsteun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Rugleuning 

 

 

 De hoogte van de schouderbanden van de H-fixatie zijn 

 gelijk met de hoogte van de rugleuning. 
 

 De doorvoer van de schouderbanden moet gelijk of boven de 

 schouders van de gebruiker zitten, parallel aan de vlakke  

 ondergrond. 

 

 

 

 

Instellen van de rughoogte 

Ontgrendel de verstelling door 

aan de D-ring aan achterkant/

bovenzijde van de rugleuning te 

trekken (A). 

Trek met één hand aan de D-ring 

en til met de andere hand de  

rugleuning omhoog. Stel zo de 

gewenste hoogte in (B). 

 

 

 

 

Optionele rugverlenging 

Als de inzittende groter wordt kan het noodzakelijk zijn dat de rugleuning  

verlengd wordt. Om de open ruimte in de rugleuning (B) op te vullen  

kunt u desgewenst een rugverlenging aanschaffen. Deze zijn er in  

twee maatvoeringen, 5 en 10 cm hoog en worden eenvoudig op de  

rugstangen geklikt. 

 

 

Optionele 3D rompkussens 

Voor een betere positionering kunnen 3D rompkussens worden  

aangebracht. Deze zitten eenvoudig met klittenband vast aan de  

rugleuning. 

 

A 

B 
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Optioneel afneembaar gepolsterd werkblad 
 

Wanneer het wenselijk is, kan de Carrot 3 XL voorzien worden van  

een afneembaar werkblad. Met dit werkblad worden de bovenste  

extremiteiten ondersteund. 

 

 

 

 

 

Optioneel wigkussen 
 

Standaard biedt de zitondersteuning van de Carrot 3 XL in de 

meeste gevallen voldoende zitstabiliteit. Mocht het echter  

noodzakelijk zijn om meer stabiliteit te creëren, dan kan dit  

d.m.v. het optionele wigkussen. Met dit kussen kunnen jong  

volwassenen  met een lagere basistonus comfortabel in de  

Carrot 3 XL zitten. Het kussen is eenvoudig in gebruik en licht  

van gewicht. Indien het noodzakelijk is een kleine hoek  

tussenromp en benen bij gebruikers te creëren geeft dit kussen  

de nodige ondersteuning.  
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Veilig vastzetten  
 

Als u de Carrot 3 XL autostoel juist in de auto heeft gemonteerd neem dan de volgende instructies door om 

de gebruiker veilig te vervoeren; 
 

 Maak de veiligheidssluiting los en  breng de schouderbanden aan de zijkant van de stoel (A) en plaats 

de jong volwassene in de stoel (B). 
 

 Breng de H-fixatie aan (C). Zorg ervoor dat de gordelbanden niet gedraaid zitten! 
 

 Sluit eerst de steekgesp ter hoogte van de heup (D). De sluiting zit juist vast als u een klik hoort.  
 

 Trek de gordel aan de zijkant voorzichtig aan zodat de heupgordel goed gefixeerd zit (E). 

NB. De heup van de inzittende moet zo ver mogelijk naar achter gepositioneerd zijn! 
 

 Sluit vervolgens de steekgesp ter hoogte van de borst (F). De sluiting zit juist vast als u een klik hoort.  
 

 Trek de gordel aan de zijkant voorzichtig aan zodat de schouder-/borstgordel goed gefixeerd zit (G). 
 

 De standaard 3-puntsgordel uit de auto is absoluut nodig om de gebruiker zo veiligheid mogelijk te  

vervoeren in de Carrot 3 XL. 
 

 Nadat u de gebruiker heeft gepositioneerd in de Carrot 3 XL met de H-fixatie doet u de 3-puntsgordel 

uit de auto om. U haalt het heupgedeelte van de autogordel door de daarvoor bestemde gordeldoor-

voer  

(rode plastic delen). Deze moet zo laag mogelijk bevestigd worden zodat de heup in de juiste positie 

wordt gehouden. U bevestigt de sluiting in het veiligheidsslot (I en J). 
 

 Daarna haalt u de 3-puntsgordel door de gordeldoorvoer en geleid de gordel naar de gordeldoorvoer 

ter hoogte van de schouder.  
 

 Nadat u de Carrot 3 XL autostoel en de 3-puntsgordel juist heeft gemonteerd moet u er zeker van  

zijn dat de nek en het gezicht van de gebruiker niet geschaad kunnen worden. Check ook dat de  

veiligheids-sluiting van de 3-puntsgordel lager zit dan de gordeldoorvoer van de Carrot 3 XL. Dit is  

belangrijk aangezien de gebruiker anders onder de gordel door kan slippen bij een ongeluk. Als de  

veiligheidssluiting hoger is dan de gordeldoorvoer, bespreek dit met uw dealer! 
 

 De 3-puntsgordel van de auto moet vastgezet worden voor uw gaat rijden. Zorg ervoor dat de  

gordelband niet gedraaid zit. 
 

 De H-fixatie moet zo gepositioneerd zijn dat de heupgordel zo diep mogelijk is zodat de heup juist  

gepositioneerd is. 
 

 Als u twijfelt of de Carrot 3 XL autostoel en de gebruiker juist gemonteerd is, neem contact op met  

uw dealer! 
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 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de standaard 3-puntsgordel te gebruiken! 
 

 Het is niet afdoende om de gebruiker alleen te fixeren met de H-fixatie van de Carrot 3 XL.  

 Het is wettelijk gezien verplicht de 3-puntsgordel uit de auto te gebruiken bij het vervoeren  

 van personen in een autostoel. Indien u de 3-puntsgordel niet gebruikt loopt u het risico op  

 ernstig letsel. 

doorvoer  

3-puntsgordel  

van auto 

doorvoer  

3-puntsgordel  

van auto 

doorvoer  

3-puntsgordel  

van auto 
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 Trek altijd even aan de H-fixatie om te controleren of de veiligheidssluiting goed vast zit. 
 

 Parkeer uw auto op een veilige plaats wanneer u wijzigingen aanbrengt aan de autostoel. Bij het  

wijzigen van de autostoel terwijl u rijdt loopt u risico op ernstig letsel. 

 

 Als u rijdt zal de autostoel in de rechtopstaande positie geplaatst moeten worden. Als de rugleuning  

te ver naar achter staat zal de autostoel niet de veiligheid kunnen bieden zoals bedoeld. 

 

 

Verzorging en onderhoud 
 

Verwijderen van bekleding/hoezen 

Verwijder de bekleding/hoezen niet zelf aangezien het niet eenvoudig is en u heeft hier gereedschap voor 

nodig. Vraag uw dealer om de bekleding/hoezen te verwijderen/vervangen. 

 

Reinigen van bekleding/hoezen, polstering en kussens 

Bekleding/hoezen; maak deze schoon met een spons en koud water met een zacht schoonmaakmiddel. 

Droog na met een handdoek. 

Polstering en kussens; maak deze schoon in een handwas met koud water en een zacht schoonmaakmiddel. 

Bij voorkeur liggend laten drogen. Niet bleken, wassen in wasmachine, drogen in wasdroger en/of strijken.  

Schoonhouden is belangrijk, maar wassen kan schade aan de bekleding aanbrengen. Als uw schade aan de 

bekleding/hoezen heeft, dan dient dit vervangen te worden. Een periodieke vervanging is aan te raden. 

 

Het ‘klik’-geluid van de H-fixatie 

Als de gebruiker wel eens eet en/of drinkt in de autostoel, dan dient u periodiek de steekgespen te  

checken. Als u de ‘klik’ niet hoort, dan moet u de steekgespen laten vervangen. Informeer bij uw dealer! 

 

De H-fixatie 

Demonteer nooit de H-fixatie en verwijder nooit de steekgespen van de H-fixatie. Ze kunnen niet  

opnieuw aangebracht worden als ze gedemonteerd zijn geweest. De autostoel zal niet meer de veiligheid  

bieden die deze behoort te bieden. 

 

  

  

 

17 



Garantie 

 

Beperkte eenjarige garantie 

Wij bieden u een jaar garantie op de Carrot 3 XL autostoel. Ingangsdatum is datum van levering (zie  

originele factuur). U ontvangt garantie op materialen. Uw aankoopbewijs is in geval van garantie vereist. 
 

Indien u bij een defect voor garantie in aanmerking wenst te komen, neem contact op met de dealer die de 

Carrot 3 XL aan u geleverd heeft. Uw aankoopbewijs is hierbij vereist. 

 

Garantievoorwaarden 

U heeft geen garantie indien de schade is ontstaan door nalatigheid, verkeerd gebruik en/of indien de  

autostoel niet is gebruikt als beschreven in deze gebruikshandleiding.  

Het gebruik van niet-Carot 3 XL bekleding/hoezen, kussens, speelgoed, accessoires en/of vastzetsystemen 

is niet toegestaan. Het gebruik van dergelijke zaken kan ervoor zorgen dat de veiligheid volgens de Safety  

Standard, ECE R44/04, regeling 16 niet meer gewaarborgd is. Bij gebruik van dergelijke zaken zal de garantie 

vervallen. 

 

Beperkingen van schade 

De garantiebepaling als hierboven uiteengezet is exclusief en vervangt alle andere, mondeling of schriftelijk, 

uitdrukkelijk of impliciet. Onder geen beding zal de fabrikant, de importeur of dealer verantwoordelijk zijn 

voor schade (incidentele schade of gevolgschade) die voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruik 

van dit product. 

 

 

Gegevens aangekochte Carrot 3 XL 
 

 

Serienummer Carrot 3 XL ______________________________________________________ 

 

Datum van aankoop ______________________________________________________ 

 

Naam  ______________________________________________________ 

 

Adres  ______________________________________________________   

 

Postcode/Plaats ______________________________________________________ 

 

Telefoonnummer ______________________________________________________ 

 

Emailadres  ______________________________________________________ 

 

Dealer (stempel) 
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Al 40 jaar  

onbeperkt in beweging… 
 

 

B&S zet zich al 40 jaar in voor het bieden van zelfstandigheid aan mensen met een  

lichamelijke beperking. Groot geworden door een enorme expertise in autoaanpassingen en  

revalidatietechniek, maar nog altijd met een zeer persoonlijke benadering. Omdat niet alleen  

elk mens verschillend is maar ook elke beperking. B&S denkt graag mee met de klant en zoekt  

altijd naar de juiste individuele oplossing.  

 

B&S is importeur en leverancier van de beste producten in hun soort maar is vooral ook sterk  

in het ontwikkelen en produceren van eigen producten die mobiliteit en zitcomfort kunnen  

verhogen. Met onze uitgebreide kennis en technische mogelijkheden op het gebied van  

aanpassingen aan auto, huis of hulpmiddelen, gekoppeld aan het leveren van een uitgebreid  

assortiment revalidatie- en hulpmiddelen, biedt B&S haar klanten het gemak van ‘alles op één adres’.  

Van wandelstok of buggy tot complete autoaanpassing, B&S: onbeperkt in beweging! 
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Kathodeweg 5  

1627 LK  HOORN 

Telefoon +31 (0)85 0717 600 

info@onbeperktinbeweging.nl 

www.onbeperktinbeweging.nl 

Xenonweg 7A  

3812 SZ  AMERSFOORT 

Telefoon +31 (0)85 0717 600 

info@onbeperktinbeweging.nl 

www.onbeperktinbeweging.nl 


