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			loophulpmiddelen
met ondersteuning van de sta-functie

[MEYLAND MEYWALK]

MEYWALK 2000 - MEYWALK 4
• omschrijving

De Meywalk 2000 is de verbeterde versie van de al langer
bestaande Meywalk loopwagen. De hoogte van de rompbeugel
en het zadel kunnen sneller worden aangepast met een snelspanner. Het verlagen van het zadel gebeurt makkelijk via een
hefboom-beugel. Dit maakt het voor de gebruiker makkelijker
om in en uit de loopwagen te komen. De lichaamshouding van
de gebruiker kan worden ingesteld in elke positie van verticaal
tot 15° voorwaarts gebogen.
• enkele eigenschappen

Meywalk 2000

lange levensduur | gebruik van sterke materialen | betrouwbaar |
minimum aan onderhoud

prijzen*
Meywalk 2000
prestatiecode

[vsb]

[aviq/iriscare]
220499

nomenclatuur n°
limitatieve code
publieksprijs
terugbetaling
supplement patiënt

520494
104105000081

104105000081

€ 2.200,00

€ 2.200,00

€ 421,08

€ 436,34

€ 1.778,92

€ 1.763,66

Meywalk 4

prijzen*
Meywalk 4
prestatiecode

[vsb]

[aviq/iriscare]
220499

nomenclatuur n°
limitatieve code
publieksprijs
terugbetaling
supplement patiënt
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520494
104105000081

104105000081

€ 2.600,00

€ 2.600,00

€ 421,08

€ 436,34

€ 2.178,92

€ 2.163,66

* Prijzen inclusief BTW op 01.02.2020. Deze prijzen kunnen na een nieuwe publicatie door VSB of AVIQ/IRISCARE gewijzigd worden.

[PRESTON ABILITY]

TOPRO TAURUS
• omschrijving

De Taurus is een stevige en eenvoudig te manoeuvreren Walker.
Hij heeft foam armsteunen die zowel in hoogte als in hoek
verstelbaar zijn en is geschikt voor gebruikers tot 150kg. De
hoogte is instelbaar van 850mm tot 1350mm, Elektrisch of met
behulp van een gasveer.
• enkele eigenschappen
stabiel en veilig | geschikt voor gebruiker tot 2m | voetrem op
alle wielen | onderhoudsvrij materiaal | versleten onderdelen zijn
makkelijk vervangbaar

prijzen*
Topro Taurus
prestatiecode

[vsb]

[aviq/iriscare]
220499

nomenclatuur n°
limitatieve code
publieksprijs
terugbetaling
supplement patiënt

520494
104105000167

104105000167

€ 1.433,57

€ 1.404,50

€ 421,08

€ 436,34

€ 1.012,49

€ 968,16

* Prijzen inclusief BTW op 01.02.2020. Deze prijzen kunnen na een nieuwe publicatie door VSB of AVIQ/IRISCARE gewijzigd worden.
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[HANDICARE]

GEMINO 30 WALKER
• omschrijving

Deze originele rollator overtreft alle verwachting op het gebied
van comfort, veiligheid en design. De moderne vormgeving
straalt kwaliteit en klasse uit, én past helemaal bij een actieve
levensstijl.
De Gemino Walker met elleboogondersteuning kan eenvoudig
in hoogte, positie en hoek aangepast worden. De remmen en de
duw-handvatten zijn geïntegreerd en zijn ontwikkeld voor eenvoudig en comfortabel gebruik.
• enkele eigenschappen
heel wendbaar | stabiliteit | aantrekkelijk | eenvoudig aan te
passen | lange levensduur | vele accessoires mogelijk

prijzen*
Gemino 30 Walker
prestatiecode

[vsb]

[aviq/iriscare]
220499

nomenclatuur n°
limitatieve code
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520494
104105000264

104105000264

publieksprijs

€ 521,58

€ 518,41

terugbetaling

€ 421,08

€ 436,34

supplement patiënt

€ 100,50

€ 82,07

* Prijzen inclusief BTW op 01.02.2020. Deze prijzen kunnen na een nieuwe publicatie door VSB of AVIQ/IRISCARE gewijzigd worden.

[VERMEIREN]

VERMEIREN 276
• omschrijving

Deze loophulp is ideaal voor mensen die behoefte hebben aan
enige steun tijdens hun wandelingen, om even te rusten tijdens
de wandeling of om iets mee te nemen. De rollator wordt zowel
voor binnen als buiten gebruikt. Het mandje is afneembaar en
een apart tablet kan handig opgeborgen worden onder het zitje.
In tegenstelling tot vele andere rollators is het zitje gevoerd.

• enkele eigenschappen
uiterst licht in gewicht | opvouwbaar | afneembare mand |
gebruiksvriendelijk | handrem | gevoerde zitting

prijzen*
Vermeiren 276
prestatiecode

[vsb]

[aviq/iriscare]
220499

nomenclatuur n°
limitatieve code

520494
104105000011

104105000011

publieksprijs

€ 421,08

€ 436,34

terugbetaling

€ 421,08

€ 436,34

€ 0,00

€ 0,00

supplement patiënt

* Prijzen inclusief BTW op 01.02.2020. Deze prijzen kunnen na een nieuwe publicatie door VSB of AVIQ/IRISCARE gewijzigd worden.

|5|

STEP UP |

[INVACARE]

DOLOMITE
• omschrijving

De STEP UP is een loophulpmiddel met ondersteuning van de
sta-functie dat toelaat het stappen te blijven oefenen of
opnieuw aan te leren. De STEP UP is uiterst stabiel, veilig en
volledig instelbaar naargelang de gebruiker. Manueel,
hydraulisch of elektrisch hoogteverstelbaaren uit te rusten met
tal van opties.
• enkele eigenschappen
ergonomisch | stabiliteit | aantrekkelijk | eenvoudig en volledig
instelbaar

prijzen*
Step Up | MANUEEL
prestatiecode

[vsb]

[aviq/iriscare]
220499

nomenclatuur n°

520494

limitatieve code

104105000194

104105000194

publieksprijs

€ 632,75

€ 619,92

terugbetaling

€ 421,08

€ 436,34

supplement patiënt

€ 211,67

€ 183,58

prijzen*
Step Up | HYDRAULISCH

[vsb]

prestatiecode

[aviq/iriscare]
220499

nomenclatuur n°
limitatieve code

520494
104105000194

104105000194

publieksprijs

€ 776,32

€ 776,32

terugbetaling

€ 421,08

€ 436,34

supplement patiënt

€ 348,04

€ 339,98

prijzen*
Step Up | ELECTRISCH
prestatiecode

[vsb]

[aviq/iriscare]
220499

nomenclatuur n°
limitatieve code

520494
104105000194

104105000194

€ 1.275,08

€ 1.275,08

terugbetaling

€ 421,08

€ 436,34

supplement patiënt

€ 854,00

€ 838,74

publieksprijs
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* Prijzen inclusief BTW op 01.02.2020. Deze prijzen kunnen na een nieuwe publicatie door VSB of AVIQ/IRISCARE gewijzigd worden.

ALPHA BASIC |

[INVACARE]

DOLOMITE
• omschrijving

De ALPHA BASIC biedt extra ondersteuning ter hoogte van de
onderarmen voor gebruik bij o.a. looptraining, artritis,
orthopedische klachten en revalidatie. Daarnaast onderscheidt
de ALPHA BASIC zich door eenvoudig te bedienen handvaten
en een perfecte armpositionering.
• enkele eigenschappen
ergonomisch | comfortabel | multiverstelbare handgrepen

prijzen*
Alpha Basic
prestatiecode
limitatieve code

[vsb]
220499
104105000221

publieksprijs

€ 431,76

terugbetaling

€ 421,08

supplement patiënt

€ 10,68

* Prijzen inclusief BTW op 01.02.2020. Deze prijzen kunnen na een nieuwe publicatie door VSB of AVIQ/IRISCARE gewijzigd worden.
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Onze vestigingen

Meer informatie?
Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers.

| V!GO Wetteren |

| V!GO Brussel |

| V!GO Leuven |

		
Biezeweg 13 		 Zone1, Researchpark 10		 Interleuvenlaan 60 		
		 9230 Wetteren 		 1731 Zellik		 3001 Heverlee 			
		 09 292 20 00 		 02 467 15 11		 016 40 60 50 		

| V!GO Antwerpen |

| V!GO Genk |

| V!GO Pellenberg |

		 Antwerpsestraat 140		 Vaartstraat 4 		 Weligerveld 1
		 2640 Mortsel		 3600 Genk		 3212 Pellenberg
		 03 440 69 87		 089 32 91 50 		 016 74 15 67

| V!GO Turnhout |

| V!GO Tienen |

| V!GO Gasthuisberg |

		 Steenweg op Oosthoven 92 		 Leopoldvest 58		 Herestraat 49			
		 2300 Turnhout 		 3300 Tienen 		 3000 Leuven
		 014 45 43 00 		 016 81 13 80		 016 74 15 67

| V!GO Sterrebeek |
| V!GO Hasselt |
| V!GO Gent |			
		
Mechelsesteenweg 333 		 G. Verwilghensingel 4		 Zwijnaardsesteenweg 488
		
1933 Sterrebeek 		 3500 Hasselt		 9000 Gent
		 02 759 92 17 		 089 32 91 50 		 09 292 21 88

| V!GO Izegem |

| V!GO Kortrijk |

| V!GO winkel Gent |

		 Meensestraat 93		 Groeningelaan 10		 Maaltebruggestraat 288 B1
8870 Izegem		 8500 Kortrijk 		 9000 Gent		
		 051 30 43 45		 056 25 61 87 		 09 222 70 66		

| V!GO Namur |

		
		
Av. du Prince de Liège 174			
		 5100 Jambes 		
		 081 74 28 31 		

Volg VIGOBelgium

info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu

