
Scootmobile4all

Electronweg 7-M | Hoorn | 0229 211 740 | info@scootmobile4all.nl

Betaalbare oplossingen voor uw blijvende mobiliteit

Verkoop - Lease - Huur - Onderhoud

Welkom bij Scootmobile 4 All,
waar 5 jaar garantie de standaard is.

• Verkoop van nieuwe en tweedehands scootmobielen

• Aankoop en inruil van tweedehands scootmobielen

• Betaling in termijnen van scootmobielen

• Lease scootmobielen

• Verhuur scootmobielen

• Reparatie en onderhoud

• Verkoop aanverwante  
 producten 

• Scootmobielrijles
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Oblix
Onze trots is de Oblix!

De Oblix onderscheidt zich van andere (vaak oubollige) scootmobielen door zijn 

eigentijdse uitstraling. De stap om plaats te nemen in een scootmobiel is voor veel 

mensen een grote stap, de Oblix maakt deze stap kleiner door zijn moderne ont-

werp.

Ook als u kleine afstanden nog goed zelf af kunt, maar grotere afstanden een pro-

bleem beginnen te vormen, is de Oblix uitermate geschikt. 

Met een maximumsnelheid van 23 km per uur kunt u tot wel 50 km op volgeladen 

accu’s rijden. In gebieden waar u uw snelheid dient aan te passen, zoals in 

winkelcentra, kunt u de snelheidsbegrenzer gebruiken.

Ondanks dat de Oblix een driewieler is, wordt hij gekenmerkt door zijn stabiliteit. 

Dit komt door de 16’ wielen en door de begrensde stuurkolom.

De Oblix is constant in ontwikkeling. Onze fabriek verbetert telkens weer de 

kwaliteit van de Oblix naar aanleiding van opmerkingen van onze klanten. 

De laatste vernieuwingen zijn;

- Ledverlichting (voor stroombesparing)

- Telescoopveren op het voorwiel

- Balans schokdempers op de achterwielen

We leveren de Oblix in het rood, groen, 

blauw en zwart. Op aanvraag is elke kleur 

leverbaar tegen een meerprijs. 
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Oblix

Specif icaties

Afmetingen  1,48/0,68/1,20 m (lxbxh)

Laadgewicht  200 kilo

Stoel  Verstelbaar met beweegbare 

  armleuningen

Gewicht  85 kg (inclusief accu’s)

Accu’s  4 x 12 V 20 Ah

Gewicht accu’s  6.5 kg X 4

Vermogen motor  400 Watt

Snelheid  5 - 23 km/u

Min. draaicirkel  1,20 m

Bodemvrijheid  0,11 m

Actieradius  45 -50 km

Lader  48 V 3A

Laadtijd  6 tot 8 uur

Hellingshoek  15%

• Inclusief mandje t.w.v. e 50,00

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

e 2.495,-

Scootmobile4all
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Astrixx

De Astrixx is onze nieuwste trots onder de snelle scootmobielen.

Voor stoere mannen (en vrouwen)!

Wij hebben dit model in ons assortiment voor de liefhebbers van de Oblix, 

maar die op zoek zijn naar een vierwiel scootmobiel. De Astrixx is minstens een 

net zo’n modern ontwerp, in een nog stoerder jasje.

De Astrixx heeft rondom ledverlichting. En 3 versnellingen, 

zodat u uw snelheid aan de omgeving aan kunt passen.

Door de voor –en achterbumper blijft uw nieuwe scootmobiel altijd beschermd, 

ook als u een kleine hindernis niet ziet. 

Tevens is deze Astrixx uitgerust met onze unieke automatische gas/start/rij- stop 

functie. Hierbij hoeft u zelf niet meer te remmen.
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Astrixx

Specif icaties

Afmetingen  1,50/0,7/1,20 m (lxbxh)

Laadgewicht  180

Gewicht 110 kg (inclusief accu’s)

Accu’s 4x 12 V 20 Ah

Gewicht accu’s 6.5 kg X 4

Vermogen motor 500 Watt

Snelheid 25 km/u

Min. draaicirkel 2,10 m

Bodemvrijheid 0,13 m

Actieradius 50 km

Lader 48 V 3A

Laadtijd 6 tot 8 uur

Hellingshoek 25%

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

Scootmobile4all

e 2.895,-
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Astrixx HS De Luxe

De Astrixx is onze nieuwste trots onder de snelle scootmobielen.

Voor stoere mannen (en vrouwen)!

Wij hebben dit model in ons assortiment voor de liefhebbers van de Oblix, 

maar die op zoek zijn naar een vierwiel scootmobiel. De Astrixx is minstens een 

net zo’n modern ontwerp, in een nog stoerder jasje.

De Astrixx heeft rondom ledverlichting. En 3 versnellingen, 

zodat u uw snelheid aan de omgeving aan kunt passen.

Door de voor –en achterbumper blijft uw nieuwe scootmobiel altijd beschermd, 

ook als u een kleine hindernis niet ziet. 

Met gesloten opbergmand in de kleur van de scootmobiel  

en luxe stoel met hoofdsteun.
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Astrixx HS De Luxe

Specif icaties

Afmetingen  1,50/0,7/1,20 m (lxbxh)

Laadgewicht  180

Gewicht 110 kg (inclusief accu’s)

Accu’s 4x 12 V 20 Ah

Gewicht accu’s 6.5 kg X 4

Vermogen motor 500 Watt

Snelheid 25 km/u

Min. draaicirkel 2,10 m

Bodemvrijheid 0,13 m

Actieradius 50 km

Lader 48 V 3A

Laadtijd 6 tot 8 uur

Hellingshoek 25%

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

e 2.995,-



Ceasar

De Ceasar is onze nieuwste trots en de Harley Davidson onder de scootmobielen. 

Voor stoere mannen (en vrouwen)!

Wij hebben dit model in ons assortiment voor de liefhebbers van de Oblix, 

maar die op zoek zijn naar een vierwiel scootmobiel. De Ceasar is minstens een 

net zo’n modern ontwerp, in een nog stoerder jasje.

Onder de zitting is een grote opbergruimte. Hier kunt u ook extra’s accu’s in 

plaatsen, voor een nog grotere actieradius.

De Ceasar heeft rondom ledverlichting. En eveneens 2 versnellingen, 

zodat u uw snelheid aan de omgeving aan kunt passen.

Door de voor –en achterbumper blijft uw nieuwe scootmobiel altijd beschermd, 

ook als u een kleine hindernis niet ziet.
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Ceasar

Specif icaties

Afmetingen  1,80/0,7/1,20 m (lxbxh)

Laadgewicht  180

Gewicht 110 kg (inclusief accu’s)

Accu’s 4x 12 V 20 Ah

Gewicht accu’s 6.5 kg X 4

Vermogen motor 500 Watt

Snelheid 25 km/u

Min. draaicirkel 2,80 m

Bodemvrijheid 0,13 m

Actieradius 50 km

Lader 48 V 3A

Laadtijd 6 tot 8 uur

Hellingshoek 25%

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

Scootmobile4all

e 2.895,-
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Nestorixx

Breder en stabieler dan de Hippixx met extra laadgewicht. Compleet geleverd met 

2 achteruitkijk spiegels en gesloten koffer in kleur. 

Digitale display met kilometerteller en afstandsregistratie.

Door haar afmetingen is deze scootmobiel zeer geschikt om een boodschap te  

doen in de supermarkt en meenemen in de lift naar uw appartement is geen  

probleem.

Naast  vergrote stabiliteit en wendbaarheid biedt deze 3 wiel scootmobiel het com-

fort en veiligheid, die U van ons mag verwachten.

Scootmobile4all Electronweg 7-M | Hoorn | 0229 211 740 | info@scootmobile4all.nl
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Nestorixx

Specif icaties

Afmetingen  1,60/0,7/1,24 m (lxbxh)

Laadgewicht  180

Gewicht 175 kg (inclusief accu’s)

Accu’s 5x 12 V 20 Ah

Gewicht accu’s 120 kg 

Vermogen motor 400 Watt

Snelheid 23 km/u

Min. draaicirkel 1,50 m

Bodemvrijheid 0,15 m

Actieradius 50-55 km

Laadtijd 6 tot 8 uur

Hellingshoek 15%

• Inclusief 3 standen snelheidsregelaar

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief gesloten koffer in kleur

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

Scootmobile4all

e 2.795,-
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Hippicx

Breder en stabieler dan de Oblix met extra laadgewicht. Compleet geleverd met 

2 achteruitkijk spiegels en boodschappenmand.

Door haar compacte afmetingen is deze scootmobiel zeer geschikt om een 

boodschap te doen in de kleinere supermarkt en meenemen in de lift naar uw 

appartement is geen probleem.

Naast stabiliteit en wendbaarheid biedt deze 3 wiel scootmobiel het comfort en 

veiligheid, die U van ons mag verwachten.
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Hippicx

Specif icaties

Afmetingen  1,60/0,7/1,24 m (lxbxh)

Laadgewicht  180

Gewicht 95 kg (inclusief accu’s)

Accu’s 4x 12 V 20 Ah

Gewicht accu’s 65 kg 

Vermogen motor 400 Watt

Snelheid 23 km/u

Min. draaicirkel 1,50 m

Bodemvrijheid 0,10 m

Actieradius 50-55 km

Laadtijd 6 tot 8 uur

Hellingshoek 15%

• Inclusief snelheidsregelaar

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

Scootmobile4all

e 2.295,-
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Heroicx

Bredere banden dan de Oblix met extra laadgewicht. Compleet geleverd met 

2 achteruitkijk spiegels en boodschappenmand.

Door haar compacte afmetingen is deze scootmobiel zeer geschikt om een 

boodschap te doen in de kleinere supermarkt en meenemen in de lift naar uw 

appartement is geen probleem.

Naast stabiliteit en wendbaarheid biedt deze 3 wiel scootmobiel het comfort en 

veiligheid, die U van ons mag verwachten.

Ook deze is uitgerust met het start/rij/stop systeem. 

Ook is deze scootmobiel voorzien van alarm.
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Heroicx

Specif icaties

Afmetingen  1,48/0,68/1,20 m (lxbxh)

Laadgewicht  200 kilo

Stoel  Verstelbaar met beweegbare 

  armleuningen

Gewicht  85 kg (inclusief accu’s)

Accu’s  4 x 12 V 20 Ah

Gewicht accu’s  6.5 kg X 4

Vermogen motor  400 Watt

Snelheid  5 - 23 km/u

Min. draaicirkel  1,20 m

Bodemvrijheid  0,11 m

Actieradius  45 -50 km

Lader  48 V 3A

Laadtijd  6 tot 8 uur

Hellingshoek  15%

• Inclusief snelheidsregelaar

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

Scootmobile4all

e 2.695,-
15
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Bellefleur

De Bellefleur is onze nieuwste trots onder de snelle scootmobielen.

Voor stoere mannen (en vrouwen)!

Wij hebben dit model in ons assortiment voor de liefhebbers van een  

hippe scootmobiel met comfortable stoel en gesloten achtermand in de kleur.  

Standaard met windscherm en optionle overkapping.

De Bellefleur heeft rondom verlichting. En 3 versnellingen, 

zodat u uw snelheid aan de omgeving aan kunt passen.

Met gesloten opbergmand in de kleur van de scootmobiel  

en luxe stoel met hoofdsteun.

Alleen verkrijgbaar in bruin metallic. Optioneel overkapping meerprijs e 300,-

Scootmobile4all Electronweg 7-M | Hoorn | 0229 211 740 | info@scootmobile4all.nl
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Bellefleur

Specif icaties

Afmetingen  1,65/0,7/1,10 m (lxbxh)

Laadgewicht  180

Gewicht 110 kg (inclusief accu’s)

Accu’s 4x 12 V 20 Ah

Gewicht accu’s 6.5 kg X 4

Vermogen motor 650 Watt

Snelheid 25 km/u

Min. draaicirkel 2,10 m

Bodemvrijheid 0,13 m

Actieradius 50 km

Lader 48 V 3A

Laadtijd 6 tot 8 uur

Hellingshoek 25%

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

e 2.695,-



Panoramixx

De Panoramixx is onze nieuwste trots onder de snelle scootmobielen.

Voor stoere mannen (en vrouwen)!

Wij hebben dit model in ons assortiment voor de liefhebbers van een  

hippe scootmobiel met comfortable stoel en gesloten achtermand in de kleur.  

Standaard met windscherm en optionle overkapping.

De Panoramixx heeft rondom verlichting. En 3 versnellingen, 

zodat u uw snelheid aan de omgeving aan kunt passen.

Met gesloten opbergmand in de kleur van de scootmobiel  

en luxe stoel met hoofdsteun.

Alleen verkrijgbaar in bruin metallic. Optioneel overkapping meerprijs e 300,-
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Panoramixx

Specif icaties

Afmetingen  1,65/0,7/1,65 m (lxbxh)

Laadgewicht  180

Gewicht 110 kg (inclusief accu’s)

Accu’s 4x 12 V 20 Ah

Gewicht accu’s 6.5 kg X 4

Vermogen motor 650 Watt

Snelheid 25 km/u

Min. draaicirkel 2,50 m

Bodemvrijheid 0,13 m

Actieradius 45 km

Lader 48 V 3A

Laadtijd 6 tot 8 uur

Hellingshoek 25%

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

e 2.895,-



Aerobus

De Aerobus is onze nieuwste trots onder de snelle scootmobielen en  

volledig gesloten. Met topsnelheid van 45 km per uur en een actieradius  

van 60 km geschikt voor lange afstanden voor bezorgen in en rond de stad  

of promotie doeleinden.

Wij hebben dit model in ons assortiment voor de liefhebbers van een  

hippe gesloten scootmobiel met stoel en kleine achterbank.  

De Aerobus heeft rondom verlichting. 

Alleen verkrijgbaar in zwart wit. 

Standaard geleverd met radio, mp3-speler, kachel en achteruitrijcamera. 

Scootmobile4all Electronweg 7-M | Hoorn | 0229 211 740 | info@scootmobile4all.nl

20



Scootmobile4all

21

Electronweg 7-M | Hoorn | 0229 211 740 | info@scootmobile4all.nl

Aerobus

Specif icaties

Afmetingen  2,30/1,20/1,50 m (lxbxh)

Laadgewicht  180

Gewicht 280 kg (inclusief accu’s)

Accu’s 5x 12 V 45 Ah

Gewicht accu’s 6.5 kg X 5

Vermogen motor 2,2 KW

Snelheid 45 km/u

Min. draaicirkel 2 m

Bodemvrijheid 0,8 m

Actieradius 70 km

Lader 60 V 5A

Laadtijd 6 tot 8 uur

Hellingshoek 25%

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

e 4.795,-
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Idefixx

Specif icaties

Afmetingen  0,9x0,7x1,00 m (lxbxh)

Maximaal gebruikersgewicht 90 kg

Maximumsnelheid  23,8 km/h

Actieradius  35 km

Wielmaat  245 mm

Banden  Lucht

Totaal gewicht incl. accu`s  47 kg

Maximale accucapaciteit  48 Ah

Draaicirkel  0,75 mm

Hellingshoek  10%

• Inclusief mandje t.w.v. e 50,00

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

e 995,-
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Vouwixx

Specif icaties

Afmetingen  1,08x0,52x0,86 m (lxbxh)

Maximaal gebruikersgewicht 127 kg

Maximumsnelheid  6,4 km/h

Actieradius  26 km

Wielmaat  230 mm

Banden  Lucht

Totaal gewicht incl. accu`s  54 kg

Maximale accucapaciteit  22 Ah

Draaicirkel  1220 mm

Hellingshoek  8%

• Inclusief mandje t.w.v. e 50,00

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. v 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden 

   garantie op de accu en de verlichting.

e 895,-
Incl. luchtbanden t.w.v. e 149,-
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Hannover

Specif icaties

Afmetingen  1,08x0,52x0,86 m (lxbxh)

Maximaal gebruikersgewicht 127 kg

Maximumsnelheid  6,4 km/h

Actieradius  26 km

Wielmaat  230 mm

Banden  Massief

Totaal gewicht incl. accu`s  54 kg

Maximale accucapaciteit  22 Ah

Draaicirkel  1220 mm

Hellingshoek  8%

• Inclusief mandje t.w.v. e 50,00

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. v 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden 

   garantie op de accu en de verlichting.

e 1.559,-
Meerprijs luchtbanden e 150,-
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Berlijn

Specif icaties

Afmetingen  1,22x0,59x1,01 m (lxbxh)

Maximaal gebruikersgewicht 127 kg

Maximumsnelheid  12,8 km/h

Actieradius  32 km

Wielmaat  255 mm

Banden  Massief

Totaal gewicht incl. accu`s  99 kg

Maximale accucapaciteit  36 Ah

Draaicirkel  1560 mm

Hellingshoek  10%

• Inclusief mandje t.w.v. e 50,00

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

Scootmobile4all

e 3.499,-
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Bonn

Specif icaties

Afmetingen  1,45x0,67x1,09 m (lxbxh)

Maximaal gebruikersgewicht 200 kg

Maximumsnelheid  15 km/h

Actieradius  57 km

Wielmaat  300 mm

Banden  Lucht

Totaal gewicht incl. accu`s  138 kg

Maximale accucapaciteit  80 Ah

Draaicirkel  1650 mm

Hellingshoek  12%

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

Scootmobile4all

e 3.299,-
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Munchen

Specif icaties

Afmetingen  1,490x0,61x1,10 m (lxbxh)

Maximaal gebruikersgewicht 200 kg

Maximumsnelheid  15 km/h

Actieradius  57 km

Wielmaat  335 mm

Banden  Lucht

Totaal gewicht incl. accu`s  138 kg

Maximale accucapaciteit  80 Ah

Draaicirkel  2125 mm

Hellingshoek  12%

• Inclusief bezorgkosten t.w.v. e 50,00

• Inclusief uitgebreide instructie

• Garantie van 5 jaar op het frame, de motor 

   en alle dragende delen en 6 maanden garantie 

   op de accu en de verlichting.

Scootmobile4all

e 3.699,-
27
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Betaling in termijnen
Wilt u een scootmobiel bij ons aanschaf fen, maar beschikt u niet per direct over de 

aanschafsom, u wilt niet eerst sparen en u komt ook niet bij uw gemeente in 

aanmerking voor een Persoons Gebonden Budget in het kader van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, dan kunt u ook voor de optie betaling in termijnen 

kiezen. En het kan zelfs beter zijn uw PGB te weigeren (i.v.m. eigen bijdrage).

U ondertekent een betaling in termijnen contract, u doet een eerste aanbetaling 

van 50%. De restsom betaalt u middels 12, 24 of 36 termijnen. 

Wij vragen u hiervoor een incassomachtiging af te geven. U kunt op deze manier 

per direct een scootmobiel rijden.

Totdat de volledige hoofdsom is betaald, blijft de scootmobiel in eigendom van 

Scoot Mobile 4 All.

De verzekering voor de scootmobiel dient u zelf af te sluiten.

Proefrit
Indien u geïnteresseerd bent geworden in één van onze scootmobielen en graag een 

proefrit wilt maken neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. 

Wij komen dan graag bij u thuis en nemen de door u gewenste scootmobiel mee, 

zodat u een proefrit kunt maken in uw eigen omgeving. De proefrit is gratis en 

vrijblijvend. Als u na de proefrit net zo enthousiast bent over onze scootmobielen 

als wij, dan kunnen wij meteen de scootmobiel bij u achterlaten. 

Wij hebben altijd een mobiel pinapparaat bij ons. Uiteraard bent u ook bij ons in de 

showroom welkom om een proefrit te maken, de kof f ie staat klaar!
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Verhuur
Heeft u voor een kortere periode een scootmobiel nodig? Bijvoorbeeld omdat u op 

vakantie gaat, of omdat u door een ongeluk tijdelijk minder valide bent, of omdat u 

huidige scootmobiel gerepareerd wordt, of omdat u alvorens tot aankoop over te 

gaan eerst een tijdje het gebruik van een scootmobiel wilt ervaren?

Wij verhuren scootmobielen!

  Oblix per dag  Astrix per dag  (of soortgelijk model)

1 week  e 15,00   e 10,00

1 maand  e 8,50   e 5,50

2 maanden  e 7,50   e 4,50

3 maanden  e 6,50   e 3,50

Wij bezorgen de scootmobiel en halen hem ook weer op. De transportkosten 

bedragen in Noord Holland e 60,00. Voor de rest van Nederland zijn de 

transportkosten op aanvraag.

Wij hebben de scootmobiel verzekerd. Dit kost u e 15,00 per maand.

Wij vragen een borg van e 300,00. Als de scootmobiel schadevrij is gebleven in de 

huurperiode, dan krijgt u de borg weer retour.

Lease

Bij het leasen van een scootmobiel blijft de scootmobiel eigendom van 

Scootmobile 4 All. Hierdoor heeft u de lusten en wij de lasten. U rijdt altijd de 

nieuwste scootmobiel, wij verzorgen alle reparaties kosteloos en wij betalen de 

verzekering voor u. Het leasebedrag bedraagt vanaf e 121,00 per maand. 

Het leasecontract dat u van ons krijgt duurt 36 maanden.

Bij lease vragen wij eenmalig e 238,00 voor af lever- en administratiekosten,

te voldoen bij de af levering
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Mocht u op zoek zijn naar een ander aanverwant artikel dan hier vermeld, 

neemt u dan alstublieft contact met ons op. Wij kunnen het wellicht bij onze 

leverancier bestellen.

Tevens hebben wij alle onderdelen op voorraad. Voor de prijzen hiervan  

kunt u ook contact met ons opnemen.

Tweedehands scootmobielen
Doordat wij bij aankoop van nieuwe scootmobielen soms de oude scootmobiel 

inruilen, hebben wij een klein assortiment tweedehands scootmobielen. 

U kunt contact met ons opnemen voor ons huidige assortiment.

Ook als u uw huidige scootmobiel te koop wilt aanbieden, verzoeken wij u ons te 

contacteren.

Onderhoud en reparatie
Indien u schade aan de scootmobiel heeft wat buiten de garantie valt, 

dan kunnen wij ook deze repareren voor u. Uiteraard alvorens u een prijsopgave 

van ons heeft gehad. Wij proberen de reparatie direct bij u thuis uit te voeren, 

indien nodig zullen wij die echter in onze werkplaats uitvoeren en krijgt u veelal 

vervangend vervoer van ons.

Wij voeren tevens onderhoudsbeurten uit. Wij bevelen u aan jaarlijks een 

onderhoudsbeurt te laten uitvoeren. Uw scootmobiel krijgt dan zijn periodiek 

onderhoud. Een onderhoudsbeurt kost e 175,00 exclusief onderdelen.

Ook als u uw scootmobiel niet bij Scootmobile 4 All heeft gekocht, kunt u bij ons 

terecht voor uw onderhoud en reparatie.

Scootmobielrijles
Ook nadat u een scootmobiel bij ons heeft aangekocht, hopen wij dat u er nog lang 

rijplezier van heeft. Maar dat rijden vraagt vaak enige behendigheid. 

U krijgt uiteraard bij de aankoop een uitgebreide instructie van ons, maar als u 

behoefte heeft aan meer rijbegeleiding, dan kunnen wij u aanmelden voor rijles 

bij een bedrijf waarmee wij samenwerken. De rijlessen kosten e 60,00 per uur en 

na 2 uur heeft menigeen het scootmobiel rijden onder de knie. Er zijn rij-instructeurs 

in het hele land, dus ook vast bij u in de buurt
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Betaalbare oplossing voor uw blijvende mobiliteit,

waar 5 jaar garantie de standaard is.

Verkoop - Lease - Huur - Onderhoud


