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Traplift met bocht kopen of huren? 10 Waardevolle 

tips en adviezen.  

We worden met z’n allen ouder, en die vergrijzing neemt toe. Ondanks onze leeftijd, 

willen we zo lang mogelijk zelfstandig in onze vertrouwde omgeving blijven wonen. 

Wanneer mobiliteit een probleem wordt en traplopen een kwelling is, is een traplift in 

vele gevallen een geschikte oplossing. Bij de aanschaf van een traplift ervaren ouderen 

veelal een gevoel van schaamte. (“Door die traplift kwam het besef dat ik nu echt oud 

ben”). Het valt hen zwaar om er voor uit te komen dat zij actie moeten ondernemen, 

vanwege verminderde validiteit en durven daarom ook niet om advies te vragen in hun 

eigen sociale netwerk. Meestal gaat men uit schaamte direct naar “leveranciers”. Het 

aanbod aan trapliften is uitgebreid en vooral ondoorzichtig. Daardoor wordt kiezen niet 

gemakkelijk. Deze brochure tracht u te helpen door u te voorzien van 10 waardevolle 

tips en adviezen. 

In Nederland is een grote wirwar van dealers en er is ook een grote hoeveelheid aan 

‘onafhankelijke’ adviseurs en tipgevers die wel 10% aanbrengpremie krijgen per verkochte 

traplift. Hoe weet u wie de beste aanbieder is? Wat zijn hun leveringsvoorwaarden? Wie kunt 

u vertrouwen?   

Er zijn 5 leveranciers van trapliften in Nederland. Sommige leveranciers presenteren bewust 

een veelheid modellen (gebruiken verschillenden namen voor hetzelfde model) en 

mogelijkheden dat het onmogelijk is om te kiezen opdat u voor uitleg contact moet opnemen. 

Het blijft een lastige keuze, maar door de onderstaande vragen te stellen voordat u 

beslist voorkomt u een hoop ellende en verlies van uw gezondheid en vitaliteit.  

De merken hebben marginale verschillen in de traplift zelf. Er is weinig innovatie. Zowel 

de technologie, de montage als de functionaliteiten zijn vrijwel gelijk, waardoor met 

name op prijs en service geconcurreerd moet worden. Met knopjes en kleuren en 

“technologie kreten” zoals ASL technologie of Modul-air (ietsjes dunnere buis dan bij de 

“one”), probeert men indruk te maken op klanten. Er is niets wezenlijks veranderd. 

Bovendien gezondheid gaat achteruit, want een traplift ontneemt u het traplopen !  

Tip 1. Traplift voor buitenzijde of voor de binnenzijde van je trap? 

In de meeste gevallen wordt gekozen voor een 

traplift die langs de buitenzijde van je trap wordt 

gemonteerd. Deze traplift over het algemeen 

goedkoper dan de andere. Deze traplift beweegt 

zich langs rails, aan de buitenzijde van je trap en 

de leuning wordt verwijderd. Het type stoel is 

aan uw wensen aan te passen. Sommige 

trapliften zijn uitgerust met een ronddraaiende 

stoel en zijn zowel geschikt voor rechte trappen 

als voor draaitrappen. De meeste trapliften worden bevestigd met stevige bouten/schroeven in 

de treden van de trap. Foto: Indien de leuning niet verwijderd wordt loopt de buis midden 

over de trap!(veiligheid)   
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Er zijn ook trapliften die aan de binnenzijde van de trap kan gemonteerd kunnen worden. 

Deze trapliften nemen van het loopoppervlak naast de lift minder plaats in beslag dan een 

traplift langs de buitenzijde. De rails waarin deze traplift zich beweegt; worden immers aan 

de binnenkant van je trap geplaatst. De stoel draait automatisch mee met de wenteling van je 

trap.  

Soms is voor een bepaald type traplift een bouwkundige aanpassing nodig en kunt u soms met 

traplift van een andere leverancier deze kosten besparen.  

Note: De buren, tot 4 deuren verder, kunnen vaak horen wanneer u de traplift gebruikt i.v.m. 

contactgeluid van de motor.   

Tip 2. Kan ik na installatie de trap ook veilig blijven gebruiken? 

 

Een traplift wordt vaak alleen gebruikt wanneer dat echt nodig is. Realiseer u goed dat er ook 

momenten zullen zijn dan u 'gewoon' van de trap gebruikt wilt maken. Heeft u een trap met 

een bocht of bochten, dan zal bij veel trapliftaanbieders de rail aan de buitenbocht worden 

geplaatst. Hierdoor moet de trapleuning worden verwijderd en wordt de rail geplaatst op het 

breedste deel van de traptrede en neemt daarmee het grootste gedeelte van het loopoppervlak 

in beslag(zie bijv. die foto hierboven waar nog een leuning is). De plek op de trap waarop de 

traplift wordt geïnstalleerd bepaalt dus in grote mate of u (en uw familieleden) de trap nog 

veilig kunnen blijven gebruiken. 

Tip 3. Wat kost een traplift (met een bocht), wat kost het onderhoud en wat is de traplift 

nog waard op de tweedehands markt? 

Voor een traplift voor in de binnenbocht met een of twee bochten varieert de prijs tussen de 

€8.000,- en €12.000,-, en zelfs tot €20 000,- indien u meerdere trappen heeft. Voor 

wenteltrappen start men vanaf €11.000,-. Er zijn ook goedkopere modellen maar die beginnen 

vaak midden in de gang en eindigen midden op de overloop en kunnen daardoor de doorgang 

verhinderen. Voor een meerprijs kan u een parkeerbocht, waarbij de traplift draait netjes 

opzij draait of hebben een inschuifbare uitloop geplaatst worden. De prijs voor een traplift 

voor in de buitenbocht beginnen bij €7.000,-. Een traplift voor een rechte trap kost  tussen de 

€2.800,- en €5.500,-. In België lijken trapliften ca. €1000,- hoger te zijn, dan in Nederland. 

Wellicht omdat men in België een tegemoetkoming krijgt van max €1250,- 

De meeste trapliften kunnen gewichten tot ongeveer 130 kilo dragen, De zogenaamde 

obesitastrapliften(alleen voor rechte trap) kunnen van 160kg tot ongeveer 220 kilogram en 

zijn vaak fors duurder.  

 

Lees meer in: overzicht trapliftprijzen. Dit is een prijslijst van trapliften van Acorn, 

Handicare, Otto Ooms (Otolift), Stannah en Thyssen Krupp Encasa. De huidige prijzen 

liggen 15% hoger omdat de BTW per 1 juli 2015 verhoogd is van 6% naar 21 %. 

Qua onderhoud dient u rekening te houden met jaarlijks terugkerende servicekosten van ca. 

€400,- en stroomkosten (ca. 700kWh= € 170,-). Verder kunt u rekening houden met de 

mogelijke vervanging van de accu à €200,- om de 2-3 jaar en eventueel verhoogde 

inboedelverzekering. 

 

Op de tweedehands markt wordt vaak voor een traplift niet meer dan €200 gevangen.  

Traplift- en boedelhandelaren zijn graag bereid de traplift kosteloos of tegen de oud ijzer 

prijs  op te halen. 
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Trapliftleveranciers brengen u voor het verwijderen ca. € 260,- in rekening. 

 

 

 

Tip 4. Wat kost een traplift ( nieuwprijzen) en over een termijn van 5 jaar?  

Berekening van de totale trapliftkosten zijn voorde meest gangbare trap met een draai:  
5 keer (service+ stroomkosten)+(aanschafprijs +gel accu) = totale kosten voor 5 jaar 

5 keer (€400,- + € 170,-)per jaar + (€8000,- +1 X €200,-)  = € 11050,- voor 5 jaar.  

De gemiddelde tijdsduur dat een traplift ingezet wordt is maar 4 jaar (als gevolg van 

versnelde verslechtering van gezondheid of overlijden), schrijven gemeenten in hun WMO 

evaluatie. Voor de huurprijzen van een traplift moet u denken aan eenmalige kosten  a  

€1300.- voor de montage + ca. €200,- per maand. Dus voor de minimale huur van 6 maanden 

huren is dat al gauw €2500,-.  

Een andere leverancier laat u de traplift rail kopen voor  €1810,- en een traplifthuurpijs van 

€140,- p.m. voor de stoel en motor unit van de traplift (totaal =€3490,- minimale huurperiode 

is 12 maanden!!.) 
 

Note: Houdt ook rekening met eventuele bouwkundige aanpassingen, indien de traplift niet past. 

Note: Vraag naar de service kosten en naar de stroomkosten. Deze kunnen fors verschillen. 

Note: Houdt er rekening mee dat indien u een meerjarig service contract afsluit er geen restitutie 

plaats vindt indien men de traplift eerder verwijderd. 

Note: De rail is gepatenteerd, dus er bestaan geen goedkope leveranciers hiervoor (monopoly) 

Note: De inruilprijs alleen verstrekt wordt, indien de traplift compleet met rail ingeleverd wordt! Dit 

is opmerkelijk tegenstrijdig met  de uitspraak (“Alleen de stoel kan hergebruikt worden. De 

trapliftrails kunnen niet hergebruikt worden!” aldus leveranciers ). 

Note Hoewel vaak geadverteerd wordt met een laag bedrag per dag, betaal je altijd minimaal €3490,-  
Note: Al een maand na de oplevering, kost het u €260,- om de  traplift en de rail door de leverancier, 

weg te laten halen! Restwaarde van een traplift is de oud ijzer prijs!(wordt daarna ZGAN verkocht!) 

Note: Er zijn geen losse hulpstukken voor de Otolift Modul-air te verkrijgen. De herbruikbaarheid en 

meeneembaarheid is zonder kosten is een farce. 

Note; Traplift opkopers beloven grote bedragen. Echter ze gedragen zich teleurgesteld bij het zien van 

uw traplift en bieden hooguit €50,-  

Note: Indien U een gunstige terugkoopregeling toegezegd krijgt, dan adviseer ik u de hoogte van het 

bedrag op te laten nemen in het koopcontract! 

Note: Reserveer extra geld! Door de versnelde achteruitgang moet al gauw na de installatie van de 
traplift ook de badkamer en toilet aangepast moet worden! 

Tip 5. Vraag uzelf af of u daadwerkelijk een traplift nodig heeft. Hoe lang gaat u ervan 

gebruik maken en hoe lang blijft u hier wonen? 
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Heeft u uw fysiotherapeut al gevraagd om advies? Zij kunnen inschatten in hoeverre u met 

therapieoefeningen nog kunt herstellen. Afhankelijk van dat resultaat kunt u alsnog besluiten 

voor een traplift. Wellicht is er een andere oplossing waarmee u uw probleem met traplopen 

kunt oplossen: beneden wonen (en verbouwen), verhuizen of Easysteppers op uw trap. Het 

kan op ELKE TRAP.    Bekijk deze video gemaakt door TV Omroep Brabant: 

https://youtu.be/VcA6dRd99yM .In de onderstaande tabel leest u wanneer men kan kiezen 

voor een traplift of voor de Easysteppers. Op de website  www.enocent.nl vindt u extra informatie 

en nieuws.  

Traplift of Easysteppers kiezen? 

 

 

 

 

Gedrag fysiek kwetsbaren met 

valrisico op de trap  
 Mogelijke oorzaken 

Mogelijke 

oplossingen 
Resultaat 

Voetje bijzetten 

Gewricht of spierpijn, artrose, 

reuma, HMS/EDS, achondroplasie, 

bewegingsbeperking, obesitas, 

verminderde spierkracht etc.  

Fysiotherapie, 

Easysteppers, 

aanpassen levensstijl 

Behoud 

vitaliteit Aan arm omhoogtrekken 

< 3x per dag traplopen 

Minder lucht COPD 

Fysiotherapie, 

Easysteppers, 

aanpassen levensstijl 

Behoud 

vitaliteit 

Niet achterwaarts naar 

beneden durven te lopen 
Verminderd cognitief 

Beperkte controle over 

ledematen 

Lichte vorm: Parkinson, NAH, CVA 

of neuropathie (MS) 

Beperkte controle over 

ledematen 

Ernstige vorm: Parkinson, NHA, 

CVA of neuropathie (MS) 

Traplift, beneden 

wonen of verhuizen 

Versnelde 

achteruitgang!  

(Tenzij 

aangevuld met 

therapie)          

Zij die te oud zijn om te leren 

(en te revalideren) 
Sterk verminderd cognitief  

Evenwichtsproblemen Medische oorzaak of medicatie 

Beperkte controle over 

ledematen 

Zeer progressieve en terminale 

ziekten 

http://www.easysteppers.nl/
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Tip 6. Gaat mijn conditie achteruit door de traplift? Wilt u uw spierkracht behouden? 

Bewegen zorgt ervoor dat u langer fit blijft en dat u uw bewegingsvaardigheden traint. Met 

traplopen remt u de onvermijdelijke veroudering processen van uw spieren (vallen), 

kraakbeen (artrose), botten (osteoporose)!  

Dagelijkse activiteiten, zoals traplopen, zijn 

daarbij erg belangrijk.  

Indien u uw spieren 2 weken niet gebruikt, dan 

neemt de spiermassa (en daarmee ook de 

kracht) met ca 30% af bijv. bij ziekte. Bij ziekte 

stopt u meestal direct met de fitness en fietsen, 

terwijl het dagelijkse traplopen (=trainen) 

gewoon doorgaat, tenzij u gelijkvloers woont of 

een traplift gebruikt.  

Indien u gelijkvloers woont of een traplift gebruikt, bestaat de kans dat u ongemerkt nog 

verder verzwakt en kwetsbaar wordt! 

“Ode aan het Traplopen”  door Olga Commandeur   

“USE-it or LOSE-it”. “STOPT U MET TRAPPLOPEN, DAN KOMT HET NOOIT MEER 

TERUG! ” Met elke dag traplopen behoudt u uw spierkracht en uithoudingsvermogen om 

zelfstandig te blijven wonen. En hiermee 

versterkt u uw zelf herstellend vermogen van 

het lichaam bij ziekte of na een operatie.   

Kijk daarom ook naar simpele en goedkopere 

alternatieven zoals Easysteppers;  Stevige 

tussentreden op de trap.  

http://www.easysteppers.nl/
http://www.enocent.nl/
mailto:info@enocent.nl
https://youtu.be/z37o7D3xI08?t=1m10s


10 Traplift tips en traplift prijzenoverzicht zijn worden u aangeboden door: Enocent Mobility 
Solutions. Bedenker van de Easysteppers! www.easysteppers.nl 
 

www.enocent.nl info@enocent.nl                                        040-2410707 

“Easysteppers; Daar trap je van op!”  

Bekijk de TV uitzending (4 min) van Omroep Brabant:  
https://youtu.be/DOL7U33ktus  !  
Of deze demonstratiefilm met 5 referenties.: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ok8UKAva4ew  (2 min.)  
 

Voor meer informatie ga naar www.easysteppers.nl 

 

"Door iemand een traplift te geven ontneem je hem zijn dagelijkse 

fitness, Zo kan een traplift ervoor zorgen dat iemand veel eerder in 

een rolstoel terecht komt, omdat hij helemaal uit training gaat. 

Terwijl er alternatieven zijn.: Easysteppers. …. Hiermee kunnen mensen nog jaren uit de voeten." 

schrijven Prof. dr. R.G.J. Westendorp, hoogleraar Ouderengeneeskunde, internist-

ouderengeneeskunde en David van Bodegom, verouderingswetenschapper bij het kennisinstituut 

Leyden Academy on Vitality and Ageing, in hun nieuwe boek: 'Oud worden in de praktijk'. Het idee 

van dit boek is: De omgeving bepaald je levensstijl en daarmee je gezondheid. Heb je een tuin dan 

moet je grasmaaien, Heb je een hond dan moet je deze uitlaten etc. Een traplift beïnvloed je 

gezondheid. Denk hierbij aan het verlies van kracht, balans en conditie en een mogelijke toename van 

het gewicht.  

Dit betekent dat al gauw, na de installatie van de traplift, ook de badkamer en toilet 

aangepast moet worden! 

 

Machteld Huber (Arts en Wetenschapper) heeft een nieuwe definitie gemaakt voor positieve 

gezondheid 'Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het 

licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' M.a.w. Nadruk leggen op het 

vermogen om gezond te zijn, naast het feit dat je ziek bent of een beperking hebt. (je bent ook mens 

i.p.v. alleen patiënt).  

Positieve gezondheid gaat uit van zes pijlers: 

1. Dagelijks functioneren  
2. Lichaamsfuncties  
3. Mentaal welbevinden  
4. Zingeving  

5. Kwaliteit van leven  

6. Sociaal maatschappelijk functioneren 

 

Uit haar onderzoek blijkt dat de WMO, hulpmiddelen adviseurs en beleidsmakers slechts één van de 
zes thema’s echt belangrijk vinden: de lichaamsfuncties. Dit wordt op grote afstand gevolgd door 
aandacht voor mentale functies, kwaliteit van leven en ADL. Bekijk deze Video: 
https://youtu.be/qoJ_zywh9uM?t=1m30s 
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Langer thuis wonen is net als marathon lopen! Als je niet traint lukt het niet. Dus 

minimaal 3 keer per dag traplopen zorgt dat u voldoende kracht en 

uithoudingsvermogen behoudt. De trapleuningverlenger is prima te gebruiken in 

combinatie met de Easysteppers! 

Tip 7. Hoeveel traplift merken zijn op de Nederlandse markt verkrijgbaar ? 

Er zijn er maar 5 traplift leveranciers/trapliftproducenten  te vinden in Nederland:  

1. Acorn trapliften (Superglide(recht) en Curve) 
2. Handicare trapliften (merknamen Freelift en Minivator) Freelift modellen: Rembrandt, 

van Gogh, Vermeer, en Minivator serie: 1000, 2000, Simplicity en XXL, en SpartaXX 
modellen)  

3. Otto Ooms trapliften (Otolift air, Modul Air, One, Two en Parallel), Lifta Treppenlifte(D) 
4. Stannah trapliften (Starla, Saxon, Sofia, Sadler & Solus en K modellen   
5. Thyssen-Krupp Encasa trapliften (Levant en Swing (=Flow)) (Atlas modellen: Marathon, 

Himalaya)  

De verkoop gaat vaak via een wirwar aan dealers, agenten en tipgevers. Sommige grote 

dealers verkopen dezelfde trapliften met ”eigen productnamen” waardoor het vergelijken  

nog moeilijker is. Ook lokken de trapliftleveranciers met diverse “onafhankelijk ogende“ 

websites. Sommige trapliftfabrikanten hebben wel 6 verschillende “onafhankelijke” sites. Ook 

dealers passen deze truc toe. Dealers met een groot assortiment bieden bijv. zelf offerten 

aanvraagsites bij 3 (eigen) merken. Deze sites gaan uw gegevens doorverkopen aan traplift 

fabriekanten.  Dit maakt het allemaal verwarrend.  

En nog iets onzinnigs: Zojuist nov 2015 heeft Otolift, als enige deelnemer in de trapliften 

branche, de “nationale business succes award in de trapliften branche” bij de commerciële 

zender RTL7 gekocht !?? Otolift heeft een aantal filmpjes laten maken bij RTL7 en 

voldoende betaald om winnaar te laten verklaren! Deze prijs is te koop bij het www.nbsa-

instituut.nl van RTL7. Dit programma is gestopt na een RAMBAM uitzending: 

https://www.nu.nl/entertainment/4396374/succes-awards-geannuleerd-uitzending-rambam.html 

 

Tip 8. Wanneer ik Google op uw bedrijf, kom ik dan ook klachten tegen? 

 

Traplift leveranciers werken met een uitgebreid dealer netwerk. Doe altijd onderzoek, voor u 

besteld, naar de betrouwbaarheid en ervaringen met dat bedrijf (=dealer) dat u een 

aanbieding heeft gedaan. Omdat er veel geld mee verdiend wordt, zitten er agressieve 

verkoopdealers tussen. Vraag altijd naar de fabrikant(merk). Hoe gek het misschien ook 

klinkt, maar er is regelmatig een groot verschil tussen de mondelinge beloften van de dealers 

en wat er geleverd wordt. Google even op de naam van de aanbieder en/ook de fabrikant bij 

forums van kassa https://kassa.vara.nl/vraag-beantwoord/vraag/geldzaken-recht/terug-kopen-

traplift, of de consumentenbond, trosradar, klachtenkompas en patiëntenverenigingen (zoek 

op: naam, terugkopen, hergebruik, service) en u weet al snel meer. Het is een kleine moeite 

om eventuele problemen te voorkomen.  
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Tip 9. Ik wil nog even nadenken over uw aanbod, mag ik er nachtje over slapen?  
 

Anders dan bijvoorbeeld bij een fiets, een auto of zelfs bij een nieuwe keuken wordt een 

traplift vaak maar een keer in een mensenleven aangeschaft. Bij het kopen van een traplift 

kunt u het beste niet 'over één nacht ijs gaan' Het is tenslotte een forse investering. Hebt u 

twijfels over de geboden oplossing, een slecht gevoel bij het bedrijf of wilt u er gewoon nog 

even over nadenken? Een goede adviseur zal u nooit negatieve opmerkingen maken over 

concurrenten of u onder druk zetten om meteen te beslissen. Zelden lukt het om vooraf een 

richtprijs te krijgen voor de traplift. Men blijft vaag en zegt tussen de 3000 en 15000 om euro 

omdat ze eerst de trap willen zien(=voet tussen de deur techniek! Men gaat niet weg voordat 

er getekend is). Vaak wordt voorgerekend dat verhuizen naar een andere woning veel duurder 

is, veel hogere huur, verhuiskosten etc.. Ook wordt er handig ingespeeld op uw ziekte en uw 

bijbehorende angsten: bijv. op angsten bij hartpatiënten. (vraag daarom altijd advies bij uw 

(huis)arts. Omdat dagelijks trainen(traplopen) juist goed is voor hartpatiënten). Veel 

gebruikte kreten: Je leeft maar 1 keer!”, “Geld kan je niet meenemen!”. “Voorkom dat je te 

laat bent” en “Doe het in een keer goed!” en “deze kortingsactie duurt nog maar 1 week”. 

Lees ook pressure selling stairlifts in the UK survey  of   http://www.stairlift-

prices.co.uk/stairlifts-pressure-selling-survey/ en pressure selling article  of 

http://www.which.co.uk/news/2015/01/stairlifts-pressure-selling-exposed-by-which-391681/. 

Gelukkig zijn ze niet allemaal zo. U kunt hierop maar beter op voorbereid zijn! Een tip tegen 

opdringerige verkopers: Zeg dat u uitsluitend via E-mail wenst benaderd te worden!!!! 

Verder zijn er continu “lok acties” van trapliften met tijdelijke kortingen zoals: 

Voorjaarskorting, lentekorting, zomerkorting, eindejaarkorting, leeftijd korting, 21% BTW 

korting en gratis installatie korting. U begrijpt natuurlijk dat dit al ingecalculeerd is in de 

prijs om u later terug te geven. Deze korting wordt er eerst bij opgeteld. M.a.w. met een 

sigaar uit eigen doos probeert men u te lokken.  

“Installatie in 48 uur en binnen een week opzegbaar“ is een loze kreet, binnen 7 dagen zijn 
alle contracten opzegbaar. Dat is uw wettelijk recht! 

Technisch gezien zijn alle trapliften (bijna)gelijk en doen leveranciers niet voor elkaar onder. 

Het verschil zit alleen in de zorgvuldigheid van opmeten en kwaliteit van installeren, 

aankooprijs, servicecontractprijs voor: volgende dag, 4 uurs of 2 uur reactietijd ter plaatse 

bij storingen. Dit is wat anders dan 24 uur telefonisch bereikbaarheid. De leveranciers die u 

kunt beoordelen aan de hand van de kwaliteit van het adviesgesprek en de tot stand komen 

ervan. Uw tevredenheid over de zorgvuldigheid rekening houdend met uw 

leefomstandigheden, uw wensen, uw klachten, uw portemonnee en behoeften en 

(toekomst)gezondheid. Maar een simpel advies ook of uw trap vooraf gelakt of opnieuw 

bekleed moet worden. 

U kunt deze praktijken makkelijk voorkomen door een onafhankelijk iemand onaangekondigd 

erbij te laten zijn.  Dus pas op voor te “agressieve/misleidende” verkopers….TEKEN 

NOOIT onder tijdsdruk i.v.m. de levertijd!! 

Tip 10. Hoeveel offertes van trapliften moet ik aanvragen? Bespaar tot 30%! 

Urgentie van levering, ondoorzichtigheid van de markt, ”onafhankelijke” adviseurs en uw 

beperkte kennis van zaken zijn de troeven van de verkopers.  Overhaaste besluiten zijn nooit 
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de beste! Vraag daarom direct minimaal 3 of 4 offertes bij verschillende leveranciers aan en 

houd het initiatief in eigen hand! U kunt beter bij meerdere aanbieders een offerte vragen 

opdat u meerdere aanbiedingen rustig op papier kunt vergelijken. Vertel dat ook tegen de 

vertegenwoordiger. opdat u de beste prijs krijgt.  U kunt binnen 7 dagen(=wettelijk 

vastgelegd), zonder kosten uw besluit de nieuwe aankoop ongedaan maken. Wellicht kunnen 

deze tips u een forse besparing opleveren. Laat u vooral niet onder druk zetten i.v.m. hun 

levertijd!! Hoe langer u wacht met bestellen, des te groter wordt de korting!  

Note: Er zijn aanbieders van 3 offerten! Dit zijn of dealers of handige tussenpersonen, die uw adres 
verkopen aan leveranciers. U kunt beter zelf de aanbieders kiezen. 

Note: Checklist trapliften Controleer de offerten en vergelijk ze op:  
Wat is de prijs en zijn alle extra’s opgenomen? 

Zijn alle installatiekosten inbegrepen? Stopcontact?  

Wat is de levertijd? 

Welke kosten worden in rekening gebracht indien ik binnen de wettelijke 7 dagen de 

opdracht cancel?  

Wat zijn de betalingsvoorwaarden? Let op dat u nooit het hele bedrag moet betalen 

voor de installatie van de traplift succesvol maar ook naar tevredenheid is afgerond. 

Wat is de garantietermijn? 

Betreft de garantie op onderdelen ook de benodigde arbeidskosten? 

Zijn de kosten voor service-/onderhoudscontract in de offerte meegenomen? 

Is er restitutie mogelijk bij een meerjarig servicecontract bij voortijdige beëindiging? 

Is een service contract maandelijks opzegbaar? 

Hoe snel komt het bedrijf aan huis? Binnen 2 uur,4 uur of de volgende dag om de 

traplift te repareren(niet verwarren met bereikbaarheid?)  

Met wie doet u zaken?: Wat is KVK registratie of vestigingsadres? 

Zoek eens op het 12 cijferig vestigingsnummer van de KVK op internet in het bedrijven 

archief over recente wijzigingen????(bijv. bij handelaren) 

Staan de Algemene leveringsvoorwaarden voor trapliften op internet? 

Gun uzelf het beste waar voor uw geld en het gezondste en dat waar u een goed gevoel bij 

heeft. 

Heeft u aanvullingen op opmerkingen stuur deze naar: wil.peters@enocent.nl 

Bewaar deze waardevolle 10 tips en/of stuur ze door! 

Wilt u ook weten wat voor u de beste oplossing is voor uw 

gezondheid en uw portemonnee? 

De Easysteppers 

Wanneer traplopen een probleem wordt, heb je traditioneel keuze uit 3 'prijzige en 

ingrijpende' oplossingen: traplift, verbouwen of verhuizen.  

Nu is er een slimme 4de mogelijkheid bijgekomen: de Easysteppers!  

De Easysteppers bestaan uit stevige tussentreden voor uw eigen trap waardoor u met halve 

treden de trap op en af kunt lopen. U heeft minder kracht nodig en hoeft uw (pijnlijke) knieën, 
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enkels en heupen minder te buigen en daardoor worden de gewrichten minder belast. De 

Easysteppers zijn geschikt voor: een trap met bocht(en), rechte trap, open trap, spiltrap, 

wenteltrap, zoldertrap, keldertrap en kleine trappen zoals in split-level woningen 

Bekijk de TV uitzending (4 min) van Omroep Brabant:  https://youtu.be/DOL7U33ktus  !  
Of deze demonstratiefilm met 5 referenties: https://youtu.be/lXc7p4_Dh0M  (2 min.)   

Voor meer informatie ga naar www.enocent.nl Wil Peters“Easysteppers; Daar trap je 

van op!”Traplift kopen, kosten van een traplift, de 

trapliftprijs, traplift huren, traplift service, wmo traplift 

aanvragen, traplift winkel, traplift demonstratie, traplift 

accu, trapleuningverlenger, traplift prijzen, traplift 

prijslijst, Veel gestelde vragen(FAQ), Hoeveel kost een 

traplift? Alle traplift kosten op een rijtje, goedkoopste 

trapliften, traplift hergebruiken, traplift terugkopen  

traplift verkopen,  traplift verhuur, traplift verkoop, 

Trapliftenverkoop, Obesitas traplift, traplift prijzen, 

traplift voor kinderen, traplift test, Trapliften test, 

traplift kiezen, beste keuze en beste koop, Traplift 

leveranciers, traplift afschrijving, Rechte Traplift, 

Stoellift. Traplift bocht, Traplift garantie, Tweedehands 

traplift, PGB Aanvragen, Traplift vergelijken, 

woonaanpassing, drempels 

weghalen, toilet verhogen, 

Traplift: Verhuizen, Nibud 

traplift tips, Vara Kassa 

traplift tips, 

consumentenbond traplift 

tips. De spiltrap of spil-trap 

zijn tussentreden op uw 

trap. een traplift, de trapliftprijs, traplift huren, traplift service, 

wmo traplift aanvragen, traplift winkel, traplift demonstratie, traplift accu, trapleuningverlenger, traplift prijzen, traplift prijslijst, Veel 

gestelde vragen(FAQ), Hoeveel kost een traplift? Alle traplift kosten op een rijtje, goedkoopste trapliften, traplift hergebruiken, traplift 
terugkopen  traplift verkopen,  traplift verhuur, traplift verkoop, Trapliftenverkoop, Obesitas traplift, traplift prijzen, traplift voor kinderen, 

traplift test, Trapliften test, traplift kiezen, beste keuze en beste koop, Traplift leveranciers, traplift afschrijving, Rechte Traplift, Stoellift. 

Traplift bocht, Traplift garantie, Tweedehands traplift, PGB Aanvragen, Traplift vergelijken, woonaanpassing, drempels weghalen, toilet 
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