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Aanvraagformulier bruikleen  
Zorgstoel Fitform 570 Vario 

De stoelen worden alleen, voor tijdelijk gebruik, ter beschikking gesteld aan leden van de NVVR 'de 
Wervelkolom'. Uitgangspunt is dat de stoel voor een periode van 3 maanden gebruikt kan worden, 
tegen betaling van een aflever- en instelbedrag van € 95,- Voor dit bedrag wordt de stoel door Wellco 
bij u thuis gebracht en volledig op uw lichaamsmaat (zithoogte, zitdiepte, armleggerhoogte, 
lendensteun, hoofdsteun) ingesteld. Mocht er onverhoopt een storing gedurende het gebruik 
optreden, dan wordt deze kosteloos aan huis gerepareerd.  
Het aflever- en instelbedrag betaald u bij aflevering via een eenmalige machtiging. Dit bedrag krijgt u 
weer terug in de vorm van korting, wanneer u besluit een stoel aan te schaffen, ongeacht of dit een 
nieuwe- of een gereconditioneerde stoel is.  
Let op: aan het insturen van dit aanvraagformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Na 
ontvangst van het formulier wordt gecontroleerd of er een stoel beschikbaar is en wordt er contact 
met u opgenomen. De bruikleenovereenkomst wordt pas van kracht nadat een volledig ingevulde en 
ondertekende overeenkomst en een eenmalige machtiging is ontvangen. 
___________________________________________________________________________ 

Naam:_____________________________________ Voorletter(s)________ Dhr. /Mevr. 

Adres:____________________________________________________ 

Postcode:_____________________ 

Woonplaats:_________________________________________________ 

Telefoon:_____________________ Email:_________________________ 

Lidnummer:____________________    Geboortedatum:________________ 

Lichaamsmaten: (zie voor toelichting pagina 2 van dit formulier) 
Lengte onderbeen  ____cm.  Lichaamslengte  ____cm. 
Lengte bovenbeen  ____cm.  Gewicht ____kg. 
Armleggerhoogte  ____cm.  Heupomvang ____cm. 

Gewenste bruikleenperiode: van ___ - ____ - 20 __ t/m ___ - ____ - 20__. 

Datum:_____________________ Handtekening:__________________________ 

Formulier opsturen naar:  
NVVR 'de Wervelkolom' 
T.a.v.: secretariaat 
Bentinckstraat 21  
7131 AV Lichtenvoorde 



2017 Aanvraagformulier Zorgstoel Fitform 570 Vario Pag 2 van 2

Lichaamsmaten 

Benodigde lichaamsmaten voor aanvraag Zorgstoel Fitform 570 Vario: 
Wij adviseren u om plaats te nemen in een keuken- of eetkamerstoel. Indien u gewend bent om met 
schoenen of pantoffels in uw stoel te zitten, doet u deze dan ook aan bij het meten.  
Indien u gewend bent om op kousenvoeten in uw stoel te zitten, doet u dan uw schoenen of pantoffels 
uit bij het meten. Ga met uw rug recht tegen de rugleuning zitten en met uw benen  
zoveel mogelijk haaks op de grond. Meet nu de maten zelf op of vraag of iemand dit voor u wil doen: 

> Lengte onderbeen       
meet de lengte van uw onderbeen, van onder uw voet tot aan de knieholte       

> Lengte bovenbeen       
meet de lengte van uw bovenbeen, van  uw knieholte tot de achterzijde van uw zitvlak      

> Armleggerhoogte       
houd uw onderarm in een hoek van 90 graden en meet vanaf uw elleboog tot aan de zitting van de 
stoel   

Meet hierna nog de volgende zaken: 

> Lichaamslengte       
uw lichaamslengte, staande gemeten      

> Gewicht       
uw gewicht wanneer u aangekleed bent      

> Heupomvang       
de omtrek, rond uw heupbeen gemeten 


