Inspired by life

Instructie Taxihaaksymbool
In verband met de wijziging van de Code VVR is het belangrijk dat een rolstoel die ‘crashtest safe’ is,
ook herkenbaar is voorzien van taxihaaksymbolen bij de vier taxihaken die op de rolstoel aanwezig zijn.
In gevallen waarbij deze symbolen niet of slecht zichtbaar zijn voor de taxichauffeur is het nodig om de
stickers met het taxihaaksymbool opnieuw aan te brengen.
Door middel van deze instructie kunt u bepalen welke rolstoel crashtest safe is en waar en hoe de
stickers geplakt moeten worden.

Stap 1 Bepaal of het type rolstoel volgens de fabrikant ‘crashtest safe’ is.
•
•
•
•
•
•
•
•

Roxx Original (vanaf 2006) & Roxx New Original
Canto Nxt vanaf 2006
Match met orthese (zie Life & Mobility prijslijst met overzicht convenanten)
Mixx
Leon
Morgan
EVO Lectus
MID Lectus

Stap 2 Controleer de configuratie van de rolstoel
Controleer of onderstaande instellingen en opties geconfigureerd zijn volgens de productoverzichten
en handleidingen van de betreffende rolstoel. Voor gedetailleerde informatie kunt u de handleidingen
en productoverzichten vinden op www.life-mobility.com.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zithoogte en zitbreedte
Voor- en achterwielmaat
Armlegger
Configuratie van de remmen
Overige opties volgens Life & Mobility productoverzicht
Geen afwijkingen in de constructie (geen beschadigingen, scheuren, boorgaten, etc.)
Passend gebruikersgewicht
Oorspronkelijk CE gemarkeerd product (custom-made stoelen hebben geen crashtestsymbolen)

Als aan alle voorwaarden is voldaan, is het aannemelijk dat de rolstoel is geconfigureerd volgens een
getoetste, CE waardige configuratie en is deze crashtest safe volgens ISO7176-19.
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Stap 3 Plak de sticker op de rolstoel

Let op: de stickers zijn essentieel voor het veilig vervoeren van (kwetsbare) mensen. Zorg er
dus voor dat u er zeker van bent dat de rolstoel crashtest safe is.

•
•
•
•

Alleen ontbrekende of slecht zichtbare stickers worden opnieuw aangebracht.
Kies een goed zichtbare locatie voor de sticker in de buurt van de taxihaak.
Reinig de ondergrond. Bij voorkeur met een ontvetter.
Plak de sticker op de gekozen en gereinigde locatie.

De rolstoel is geschikt om veilig vervoerd te kunnen worden en zal nu, door de sticker met het
taxihaaksymbool, ook door de taxichauffeur als zodanig herkend worden.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Martijn Reinders van de customer service afdeling van
Life & Mobility via +31 (0)314 328 009 of m.reinders@life-mobility.com.

Voorbeelden locatie sticker taxihaaksymbool

