MH² Advies begeleidt en geeft onafhankelijk advies op het gebied van:
•
•
•
•
•

Hulpmiddelen
Woningaanpassingen
Verhuizingen
Zorgvragen
Aanvraagtrajecten van hulpmiddelen
Rijlessen voor uw scootmobiel of elektrische rolstoel

In een steeds veranderende markt is het vaak moeilijk om het kaf van
het koren te scheiden. Via welke wegen kunt u een hulpmiddel
aanschaffen en elke leverancier past het beste bij u en? Wanneer u op
zoek bent naar een hulpmiddel komen er veel vragen op u af.
MH² Advies kan u begeleiden bij het beantwoorden van deze vragen. Wij
zijn niet gebonden aan leveranciers, hierdoor kunnen wij u altijd een
objectief en deskundig advies geven. Ook bij het aanvraagtraject
kunnen wij u begeleiden.

Één aanspreekpunt voor al uw zaken

Wij begeleiden het traject van A tot Z maar u bepaalt zelf het alfabet.
Telefoon 06 1016 3778
Email info@mh2advies.nl
Website www.mh2advies.nl

Veilig op weg?

‘welke scootmobiel past het beste bij me?’
‘Ik heb een scootmobiel maar ik durf er niet op
te rijden!’

‘Welke scootmobiel past het
beste bij me?’
Aanschaf
Een scootmobiel is net zoals ieder ander hulpmiddel aangepast op de
gebruiker. Dit betekend dat er veel vragen op u af komen.
Op deze en alle andere vragen voor scootmobielen kunnen wij antwoord
geven.
Hoeveel wielen moet uw scootmobiel hebben? Hoe groot mag de
scootmobiel zijn? Is er behoefte aan een stevige vering of normale vering?
Misschien wilt u de scootmobiel alleen thuis gebruiken of moet hij juist mee
op vakantie kunnen.
Ook het aanvraagtraject zal voor iedereen anders zijn. Wilt u de scootmobiel
zelf aanschaffen of wordt deze bij uw gemeenten aangevraagd?
Bent u niet tevreden over de verhouding tussen uw eigen bijdrage en de
kwaliteit van de, door de gemeente geleverde, scootmobiel? MH² Advies
kan u adviseren over de mogelijkheden.
MH² Advies is niet gebonden aan leveranciers en daardoor in staat om een
onafhankelijk advies te geven en u goed te begeleiden bij de aanschaf
van uw scootmobiel.

‘Ik heb een scootmobiel maar
ik durf er niet op te rijden!’
Gebruik
Een scootmobiel is een fantastisch hulpmiddel wanneer u minder mobiel
bent geworden. Het geeft u meer vrijheid en u behoudt uw
zelfstandigheid. Maar wat als u er niet op durft te rijden?
MH² Advies kan u hierbij helpen. Door middel van lessen helpen wij u in één
dag goed om te gaan met uw scootmobiel en u weer veilig te voelen
in het verkeer.
Ook biedt MH² Advies rijlessen aan voor elektrische rolstoelen.

