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De manier om langer zelfstandig te wonen 
of te revalideren na een operatie
Relaxfauteuils met sta ‐op hulp zijn voor veel mensen een aangename ondersteuning.
Omdat wij steeds langer zelfstandig willen blijven wonen, of thuis willen revalideren
na een operatie, kan een sta-op stoel meer zelfstandigheid bieden.

Wij verhuren fauteuils die zowel over een sta-op als relaxfunctie beschikken. Hierdoor 
kunt u niet alleen veel makkelijker opstaan, maar kunt u ook heerlijk ontspannen en 
aangenaam uitrusten. Voor de juiste zithouding worden de fauteuils persoonlijk door 
ons op uw lichaam ingesteld.

De manier om langer zelfstandig te wonen 
of te revalideren na een operatie

Wat kan ZoganZorg voor u betekenen?
Levering binnen 48 uur
ZoganZorg levert binnen 48 uur een sta‐op stoel bij u thuis.

Proefzitten
Wij adviseren u niet zomaar een keuze voor een stoel te 
maken, maar een stoel uitgebreid te testen. De sta‐op 
stoelen die wij  verhuren komen uit het  topsegment.  
Wij nemen de tijd voor u, installeren de fauteuil bij u 
thuis, stellen deze helemaal af op uw lichaam en leggen 
de functionaliteiten van de stoel uit.

Wat kost het huren van een sta -op stoel?
Bij ZoganZorg huurt u een sta‐ op stoel voor € 22,50 euro 
per week. U betaalt een borg van € 100 euro voor de 
stoel gedurende de huurperiode. Voor het bezorgen en 
installeren van de stoel betaalt u € 50 euro. Wij bezorgen 
de stoel tegen deze voorwaarden binnen een straal van 
40 km rond Alkmaar. Hierbuiten berekenen wij extra 
transportkosten (prijs op aanvraag).

Relaxfauteuils met sta‐op hulp zijn voor veel mensen een aangename ondersteuning. 
Omdat wij steeds langer zelfstandig willen blijven wonen, of thuis willen revalideren 
na een operatie, kan een sta-op stoel meer zelfstandigheid bieden.

Wij verhuren fauteuils die zowel over een sta-op als relaxfunctie beschikken. Hierdoor 
kunt u niet alleen veel makkelijker opstaan, maar kunt u ook heerlijk ontspannen en  
aangenaam uitrusten. Voor de juiste zithouding worden de fauteuils persoonlijk door  
ons op uw lichaam ingesteld.

Wat kan ZoganZorg voor u betekenen?
Service
Gedurende de huurperiode bent u verzekerd van onze 
uitstekende service. Wanneer de stoel om wat voor 
reden  dan ook  defect raakt, repareren of vervangen  
wij deze binnen 24 uur. En mocht de stoel u goed bevallen, 
dan bestaat altijd de mogelijkheid deze aan te schaffen. 
U kunt tot zes weken na plaatsing van de stoel beslissen 
of u  deze wilt kopen. Bij aanschaf van de stoel komen 
de huurkosten te vervallen. De ideale manier om een 
stoel uitgebreid te testen alvorens u tot aanschaf over  
gaat. Ook is er de mogelijkheid de stoel aan te schaffen  
op basis van financial  leasing.

Vraag naar onze voorwaarden. Wanneer u meer wilt 
weten over het leasen van een sta ‐op stoel informeren 
wij u graag in een persoonlijk gesprek.  

Wij verhuren ook hometrainers voor € 10 euro per week.



De sta-op stoel
Een sta ‐op stoel of fauteuil is een relaxfauteuil  
met een extra: een sta ‐op hulp. Deze sta ‐op hulp  
is elektrisch en kan met een eenvoudig te bedienen 
afstandsbediening in elke gewenste stand worden 
gebracht. Wij verhuren uitsluitend stoelen van het 
hoogwaardige merk Fitform. Deze rugvriendelijke 
fauteuils worden aanbevolen door de Nederlandse 
Vereniging van Rugpatiënten “De Wervelkolom” 
(NVVR).

Uniek aan deze stoelen is de kantelfunctie waarbij 
de zitting en de rugleuning samen naar achteren 
kantelen. Doordat de zithoek gelijk blijft zakt u niet 
onderuit. Dit zorgt voor een heerlijke positie met 
een goede doorbloeding van uw rug.

ZoganZorg 
Door het verlenen van een hoogwaardige service 
tegen een scherpe prijs, wil ZoganZorg iedereen de 
mogelijkheid bieden zorgeloos gebruik te maken 
van een kwalitatief hoogwaardige sta‐op stoel 
gedurende een bepaalde periode. 
 
Revalideert u thuis na een operatie? Of heeft u om 
een andere reden tijdelijk een goede sta‐ op stoel 
nodig? Dan is het huren van een fauteuil voor u 
een uitkomst. 
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