
Meer vrijheid met 
de Zonnebloemauto
Flexibel en betaalbaar vervoer voor 
mensen met een lichamelijke beperking



Als je gebruik maakt van een rolstoel  
of scoot mobiel, kun je vaak niet zelf 
 bepalen hoe laat je ergens heen gaat  
en met wie. Laat staan dat je spontaan 
kunt beslissen om later naar huis te gaan. 
Omdat het nog zo gezellig is. Hoe fijn 
zou het zijn als je dan niet  afhankelijk 
bent? En het geen  gedoe is om over 
 vervoer te beschikken? 

Dát maakt de Zonnebloem mogelijk. Met 
de verhuur van rolstoelauto’s verspreid over 
het hele land. Voor meer bewegingsvrijheid. 
Zo betaalbaar mogelijk. Want  mensen met  
een lichamelijke beperking moeten kunnen 
gaan waar ze willen.

Wat is de  
Zonnebloemauto?

Een Zonnebloemauto is een comfor
tabele rolstoelauto. Hij is te huur voor 
iedereen die gebruik maakt van een 

rolstoel of scootmobiel. De auto 
heeft maximaal vijf zitplaatsen 
(inclusief chauffeur) én ruimte 

voor een  rolstoel of scoot
mobiel.

Er kan zoveel meer 
dan je denkt



De Zonnebloemauto
De auto’s zijn door Welzorg aangepast 
zodat er een rolstoel of scootmobiel in 
meegenomen kan worden. Welzorg heeft 
ruime ervaring met het aanpassen van 
auto’s aan de  wensen en behoeften van 
mensen met een functie- of mobiliteits-
beperking.
 
Er zijn verschillende typen Zonnebloem-
auto’s: onder andere de Volkswagen  
Caddy (5  + 1 ) en de Fiat Doblo/Opel  
Combo (4  + 1 ). De verschillende  
auto’s hebben een andere indeling, 
 waardoor de ruimte voor de rolstoel/
scootmobiel en het aantal mensen dat 
mee kan per auto verschilt. Kijk voor  
een overzicht van alle typen auto’s,  
de specificaties en verhuurlocaties op 
 zonnebloem.nl/zonnebloemauto.

De bediening van de Zonnebloemauto  
is niet aangepast. De bestuurder moet in 
het bezit zijn van een geldig rijbewijs B, 
zonder beperkte rijbevoegdheid. 

Wat kost het?
Een dag autohuur kost € 40,-. Per huur-
dag zijn de eerste 100 kilometer vrij en 
elke kilometer daarna kost € 0,20. Alle 
brandstofkosten zijn exclusief. De auto  
is WA-Casco verzekerd. Een ongevallen-
inzittenden verzekering is bij de prijs  
inbegrepen.  

Het eigen risico is € 350,-. Dit is af te 
kopen voor € 6,- per dag.

Het commerciële tarief voor een dag huur 
is € 100,-. Dankzij de steun van onze do na-
teurs kunnen we de huur op een relatief 
laag niveau houden, zodat je € 40,- betaalt.

Elektrische Zonnebloemauto
Er zijn een aantal elektrische Zonnebloem-
auto’s beschikbaar. Dit is het type Renault 
Kangoo Z.E. Deze biedt plaats aan  
maximaal 4 personen en een rolstoel  
of maximaal 2 personen en een scoot-
mobiel. Zie voor alle informatie  
zonnebloem.nl/zonnebloemauto.

Volkswagen Caddy Fiat Doblo/Opel Combo

Voorbeelden



Vrijwillige chauffeur nodig?
Wil je de Zonnebloemauto huren, maar heb je geen chauffeur? Er zijn vrijwillige  
chauffeurs beschikbaar via de Zonnebloem. Kijk voor meer informatie op  
zonnebloem.nl/zonnebloemauto.

Meer weten?
Op zonnebloem.nl/zonnebloemauto vind je alles over de Zonnebloemauto.  
Ook vind je daar meer informatie over de verschillende typen auto’s, het aanvragen  
van de pas, het  reserveren van een auto en de verhuurlocaties. Voor vragen kun je  
contact opnemen met de  Zonnebloem via (076) 564 64 64 of  
 dienstencentrum@zonnebloem.nl.

De Zonnebloem werkt nauw samen met Welzorg, specialist op gebied van hulpmiddelen, 
autoaanpassingen, woningaanpassingen en service voor mensen met een functie- of 
 mobiliteitsbeperking. Kijk voor meer informatie op welzorg.nl.

Steun de Zonnebloemauto
Vind jij ook dat mensen met een lichamelijke beperking moeten kunnen gaan waar  
ze willen? Help dan mee om de huurprijs van de Zonnebloemauto zo laag mogelijk te  
houden. Dat kan al vanaf € 5,- per maand of sms auto naar 4333 (€ 2,- per bericht).  
Meer informatie vind je op zonnebloem.nl/zonnebloemauto.

De Zonnebloemauto  reserveren
Om een Zonnebloemauto te  huren, heb je een Zonnebloemautopas nodig.  
Deze pas moet worden aangevraagd op naam van de persoon die gebruik 
maakt van een rolstoel of scootmobiel. De eenmalige  administratiekosten  
bedragen € 10,-. Vervolgens kun je met het pasnummer een auto reserveren.

Het aanvragen van de pas en het reserveren kan via zonnebloem.nl/ 
zonnebloemauto. Daar vind je ook de verhuurlocaties. Het reserveren  
kan ook telefonisch via (088) 001 67 17.
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