
Wilt u winkelen in Tiel? Of een dagje uit met uw kinderen? Maar kunt u 

de afstanden niet lopen? Leen dan een rolstoel. Snel, eenvoudig en gratis!

Voor het lenen van een rolstoel kunt u op vier plaatsen in de gemeente 

Buren terecht: Lienden, Maurik, Beusichem en Buren. Het is heel  

eenvoudig: vooraf even bellen en vragen of er een rolstoel beschikbaar is.  

Zo voor elkaar!

Rolstoel nodig? 
Leen er één!

Gemeente Buren



spelregels
»  Iedereen die in de gemeente Buren woont en een rolstoel nodig heeft voor  

een dag, kan deze lenen;

»  De rolstoel wordt voor één of twee dagen uitgeleend;

»  De rolstoel wordt schoon en onbeschadigd uitgeleend;

»  Het lenen van een rolstoel is gratis. Komt de rolstoel beschadigd terug?  
Dan betaalt u de reparatiekosten;

» De rolstoelen zijn en blijven eigendom van de gemeente Buren.

uitleenpunten
»  Maurik en oMgeving 

 Zorgcentrum De Valentijn 
 Saffatinstraat 84, 4021 HN Maurik 
 0344-69 97 77 
 Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag tussen  

 08.30 en 16.00 uur (12.30 - 13.00 uur dicht).

»  Buren en oMgeving 
 Zorgcentrum Oranjehof 
 Kasteellaan 1, 4116 DJ Buren 
 0344-57 88 88 
  Bereikbaar: maandag tot en met donderdag  

tussen  09.00 en 15.00 uur / vrijdag tussen  

09.00 en 12.30 uur.

»  BeusicheM en oMgeving 
 Via de website www.beusichemleeft.nl 
 06-150 250 83 (mevrouw v.d. Gun)

»  Lienden en oMgeving 
 Taxi & Meer De Groene Betuwe 
 Appelgaard 60, 4033 JD Lienden 
 0344-60 32 00 
 Bereikbaar: elke dag, bij voorkeur tussen  

  09.00 en 17.00 uur.   

Let op: neem uw paspoort, rijbewijs of  

id-kaart mee.

 

Heeft u elke dag een rolstoel nodig?
Als u elke dag een rolstoel nodig heeft, dan zijn de rolstoelen die wij uitlenen niet geschikt 
voor u. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Die kijkt samen met u wat 
de beste oplossing voor u is.


