
Ontdek onze unieke rolstoelauto’s

Renault Kangoo
“Freedom Van” Rolstoelauto

Renault Kangoo
“Freedom Van” Rolstoelauto

Belangrijk om rekening mee te houden bij 
het kiezen van de juiste aanpassing:

• Wat zijn uw wensen?
• Welke aanpassing past bij uw situatie?
• Welke auto past bij uw lengte en leeftijd?
• Welke binnenhoogte heeft u nodig?
• In het geval van kinderen; wat is

de verwachte groei?
• Wat zijn de afmetingen van de

rolstoel of de scootmobiel?
• Welke aanpassing past bij uw budget?

Freedom Auto Aanpassingen heeft 
unieke bodemverlagingen ontwikkeld 
voor diverse merken en modellen.

De medewerkers van Freedom Auto 
Aanpassingen adviseren u graag gratis 
en vrijblijvend over de mogelijkheden. 

Bij Freedom Auto Aanpassingen staat 
de rolstoelgebruiker centraal!

Freedom Van

Binnenhoogte nominaal 152 cm
Raamhoogte (panoramagarantie) 133 cm
Inrijhoogte 148 cm
Baklengte 146 cm
Bakbreedte  86 cm
Lengte oprijplaat 110 cm
Panoramagarantie Standaard

Extra zitplaatsen 2e rij (L+R) O
RVS brandstoftank 50 liter
RVS uitlaat S
RVS bodemverlaging, 10 jaar garantie S
Vlakke bodemverlaging S
Luchtvering  O

Bumperkappen RVS in kleur O
Nieuw bumperdeel in kleur O

Bodemverlaging met geluiddempend tapijt S
Oprijplateau met tapijt S
Bodemverlaging antislip bekleding O
Oprijplaat antislip bekleding O
Luchtdichte afsluiting achterklep S
Handgreep oprijplaat (L+R) S

3-punts gordel rolstoelpassagier S
Verlengstuk 3-punts gordel O
Elektrische gordels voorzijde S
Automatische rolgordels achter S
Volledig ISO 10542 gekeurd S
Automatische rolstoelvergrendeling  O
Elektrische lier rolstoel O
Rugleuning en hoofdsteun rolstoel O
Automatische rolstoelvergrendeling O
Armleuning/handgrepen O
Noodontgrendeling achterklep O
Navigatie en/of achteruitrijcamera O
Hulpveren (aanbevolen bij elektrische rolstoel) O

Panoramagarantie:
Freedom Auto Aanpassingen garandeert dat u vanuit 
de rolstoel een uitstekend zicht naar buiten heeft!

S  = Standaard
O  = Optioneel

RVS  = Roestvast staal

Renault Kangoo

De aanpassing is ook verkrijgbaar in de 
lange versie van de Renault Kangoo.
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Panoramagarantie:
Freedom Auto Aanpassingen garandeert dat u vanuit 
de rolstoel een uitstekend zicht naar buiten heeft!

S  = Standaard
O  = Optioneel

RVS  = Roestvast staal

Renault Kangoo L2
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Adres Nederland:
Akkervoortweg 5
5827 AP Vortum-Mullem
+31 (0) 485 56 11 20
mail@FreedomAutoAanpassingen.nl
www.FreedomAutoAanpassingen.nl

Adres België:
Kleinhoefstraat 5/10
2440 Geel
+32 (0)14 58 32 12
mail@FreedomAutoAanpassingen.be
www.FreedomAutoAanpassingen.be  
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U krijgt 3 jaar volledige garantie op de gehele 
aanpassing en 10 jaar op de RVS bodemverlaging. 

Alle Freedom bodemverlagingen zijn getest en 
gekeurd volgens Europese richtlijnen.

Optioneel:
Elektrische lier voor het 
nog eenvoudiger inrijden 

van de rolstoel.

Optioneel:
Twee nieuwe zitplaatsen 

op de tweede zitrij. 

Door de extra diepe
bodemverlaging is het 
zeer eenvoudig om in 
te rijden. Een duur en 

kwetsbaar knielsysteem 
is daardoor overbodig.

Luxe afwerking door de 
unieke Freedom bumper.

Optioneel kunnen de 
bumper en afwerkkappen 

in de kleur van de auto 
worden gespoten. 

Unieke binnenhoogte
“Freedom Van” binnenhoogte van 152 cm

Deze unieke bodemverlaging biedt 
plaats aan alle handbewogen en 

elektrische rolstoelen.

De voordelen van onze unieke bodemverlaging:

• Een unieke binnenhoogte!

• Perfect zicht naar buiten voor de rolstoelgebruiker.

• De rolstoelgebruiker kan doorrijden tot en met de 

tweede zitrij en zit als het ware ‘op de achterbank’.

• De rolstoel staat helemaal vlak.

• 2 extra zitplaatsen mogelijk op de tweede zitrij.

• Lichtgewicht oprijplaat van aluminium.

• De bodemverlaging is van roestvast staal (RVS).

• Het nieuwe uitlaatsysteem is tevens van RVS.

• Zeer luxe afwerking met geluidsisolerend tapijt.

Optimaal comfort en 
perfect zicht naar buiten 
voor de rolstoelgebruiker.

De oprijplaat is 
van aluminium en 

daardoor zeer licht en 
gebruiksvriendelijk.

Door de diepe 
bodemverlaging

ontstaat er een zeer 
kleine hellingshoek.
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