
Een auto/bus huren met gemak 

 
 

Aangepaste auto’s en 

rolstoelbussen huren 



Aangepaste huurauto/bus 
 

Een auto/bus huren omdat uw auto/

bus bijvoorbeeld schade heeft en/of 

in de garage staat voor een reparatie 

is de normaalste zaak van de wereld.  

Helaas is dit niet het geval voor  

mensen die in het bezit zijn van een 

aangepaste auto/bus. B&S laat u 

echter niet in de steek.  
 

Geregeld worden deze auto’s en  

busjes ook verhuurd aan klanten die 

graag eens een weekend weg willen, 

maar niet in bezit zijn van een eigen 

vervoermiddel. Of wat de denken van 

een vakantie met uw ‘eigen’ auto.  

 

Kortom, laat u niet beperken en ga er 

op uit met een huurauto/bus van 

B&S!  

Een auto/bus huren bij B&S is huren 

met gemak! U belt en reserveert en wij 

zorgen ervoor dat de auto/bus op het 

afgesproken tijdstip voor u klaar staat. 

Wij bieden tegen geringe meerprijs 

aan de auto bij u thuis af te leveren en 

weer af te halen.  
 

Wilt u meer weten, bel onze afdeling 

autoaanpassing. Voor actuele  

prijsinformatie verwijzen wij u graag 

naar onze website. 

Wij hebben onder andere de volgende mogelijkheden: 
 

* Gaspedaal links. 

* Handbediening (handbedrijfsrem/handsegmentgas). 

* Vloerverlaging met vastzetsysteem voor rolstoel (rolstoelvervoer). 

* Zowel handgeschakelde auto’s als automaat is mogelijk. 

* Rolstoelbusje met één rolstoelplek, voorzien van 4-punts vastzetsysteem en  

    2 extra zitplaatsen achterin. Inclusief rolstoellift. 

* Indien andere aanpassingen noodzakelijk zijn neem contact met ons op.  

    Wij zoeken graag naar een creatieve oplossing.  



Enkele aandachtspunten 
 

* De rolstoelauto/-bus/aangepaste huurauto kan bij u thuis worden afgeleverd. 

* U rijdt 200 km vrij per dag, hierna betaalt u € 0,20 per km (incl. 21% BTW). 

* De huurauto's/-bussen staan klaar bij onze vestigingen in Hoorn en Amersfoort. 

* De huurauto's/-bussen mogen niet meegenomen worden over de Nederlandse 

   landsgrenzen. 

* Wilt u huren voor langere periode? Prijs en eventuele uitvoering op aanvraag. 

* De auto wordt met volle tank geleverd en moet met volle tank te worden  

   geretourneerd. 

* De auto is verzekerd met een WA-dekking. Huurder is hiermede aansprakelijk  

   voor tijdens de huurperiode ontstane schade, tenzij deze niet aan hem kan  

   worden toegerekend. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van verhuurder     

   in rekening brengt komt voor rekening van de huurder. 

* Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van de auto en  

   toebehoren, neemt huurder direct contact op met verhuurder. Huurder houdt   

   zich aan de instructies van de verhuurder. 



 
 
 
 

 

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, en 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 wandbeugel 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 


