
Uw auto geschikt maken voor  

rolstoelvervoer 

 

Rolstoelauto/-bus 



Rolstoelauto 

 

Voor individueel rolstoelvervoer kan 

een auto door B&S omgebouwd  

worden tot rolstoelauto. Deze  

ombouw bestaat over het algemeen 

uit een bodemverlaging, een  

oprijplaat en een rolstoel-

vergrendelingsysteem conform de 

eisen van ISO-10542. Door de  

bodemverlaging en de oprijplaat  

van 1,25 meter ontstaat de ideale  

hellingshoek om een rolstoel met 

inzittende naar binnen te rijden.  
 

De ombouw kan ook uitgevoerd  

worden met een hydraulisch  

knielsysteem, waardoor de auto  

achter zakt. In dit geval kan een  

kortere oprijplaat worden toegepast 

en ontstaat er een lagere hellings-

hoek, eventueel ook mogelijk door 

luchtvering.   
 

Optioneel kan een extra stoel  

gemonteerd worden, zodat een extra 

zitplaats ontstaat.  
 

Auto’s die in aanmerking komen voor 

deze aanpassingen zijn onder andere 

de Renault Kangoo, Citroën Berlingo, 

Volkswagen Caddy, Opel Zafira,  

Crysler Voyager enz. Informeer bij ons 

naar de mogelijkheden! 

 

 

Lier 
 

Een lier kan uitkomst bieden om uw 

rolstoel moeiteloos in de bus te  

trekken, compact en uiterst stil.  



 
 

In principe is elke bestelbus geschikt 

voor deze ombouw. Afhankelijk van 

de gewenste binnenruimte,  

uitwendige afmetingen en uiteraard 

de merkvoorkeur kan een keuze  

gemaakt worden. 

Rolstoelbus 
 

Naast een auto kan ook een bus  

worden omgebouwd tot rolstoelbus. 

In de meeste gevallen is het mogelijk 

om hiervoor een bus met ombouw toe 

te passen die valt onder de  

regelgeving van het grijs kenteken. 
 

De bus wordt rolstoeltoegankelijk 

gemaakt door een bodemverlaging in 

combinatie met een hydraulisch 

knielsysteem met oprijplaat, een  

hydraulische plateaulift of een  

handbediende oprijplaat. Voor het 

veilig vervoeren van de rolstoel met 

inzittende wordt een goedgekeurd 

rolstoelvergrendelingssysteem  

conform de eisen van ISO-10542  

gemonteerd en het geheel wordt  

compleet gemaakt door de afwerking 

van de vloer, zijwanden en dakhemel. 

Binnen de richtlijnen van het grijs 

kenteken kunnen er extra zitplaatsen 

op de 2e zitrij gecreëerd worden.  
 

Naast bovengenoemde aanpassingen 

zijn er nog meer mogelijk om de bus 

verder te verfraaien. Denk eens aan 

luchtvering, het afbekleden van de  

wielbakken, het aanbrengen van 

open of gesloten wielbakkasten, een 

verzorgingstafel, extra bijverwarming 

en verlichting in de laadruimte.  

Kortom, genoeg mogelijkheden! 



 
 
 
 

Meer dan 40 jaar  

onbeperkt in beweging… 
 

B&S zet zich al ruim 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 


