
Eén van de doelstellingen van Mat-Plus vzw, 

de thuiszorgwinkel van de Liberale Mutualiteit 

MUTPLUS.be, is om duur medisch materiaal uit te 

lenen tegen een democratische prijs.

Wij stellen je een paar krukken of een bed ter 

beschikking tijdens je herstel. Aarzel niet om tijdelijk 

een afkolftoestel of digitale babyweegschaal te 

gebruiken tijdens de verzorging van jouw baby.  

Jong en minder jong, klein en groot... iedereen kan 

bij ons terecht voor materiële ondersteuning.

maandag t.e.m. donderdag
8u – 12u en 12.30u – 16u

vrijdag
8u – 12u en 12.30u – 15.30u

Tel.: 02 759 70 42

Fax: 02 759 79 03

E-mail: mat@mutplus.be

www.mutplus.be

KORTING! 
Leden van de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be, die in 
orde zijn met hun bijdrage voor de aanvullende diensten, 
genieten van een korting van 15 % op de huurprijzen.

HET MATERIAAL KAN JE OP  
2 MANIEREN ONTLENEN:
• je kan sommige materialen zoals krukken, vast 

looprek, looprek met wielen en rolstoel zelf bij de 
meeste lokale kantoren van de Liberale Mutualiteit 

MUTPLUS.be afhalen

• of wij leveren het materiaal bij jou aan huis, mits het 

betalen van € 15,00 transportkosten voor het leveren 

én het terug ophalen van het materiaal.

ANDER MATERIAAL
Mat-Plus vzw biedt de kwaliteitsvolle producten van iD 
aan voor optimale incontinentiezorg. Deze producten 
worden geproduceerd door het Belgisch bedrijf Ontex.
Daarnaast breidt Mat-Plus constant haar gamma aan 
thuiszorgmateriaal uit. Zo kan je er bijvoorbeeld terecht 
voor de aankoop van een toiletverhoger, een vaste 
of verstelbare toiletstoel, een bloeddrukmeter, een 
oplegmatras met drukregeling, een stappenteller, …
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Een overzicht van alle te 
huren materialen vind je op 
de binnenpagina’s.

AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN
VOOR VERDERE INFORMATIE!

Wij zijn echt met je  
gezondheid bezig!

www.mutplus.be

 
MAT-PLUS VZW,  
DE THUISZORGWINKEL 
VAN LM MUTPLUS.be

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2019.



EXTRA INFORMATIE AANGAANDE ONS 
MATERIAAL:

1)  Bij het huren van een aërosol, kan je een masker  
(kind of volwassene) aankopen aan € 2,66. 

2)  Bij het huren van een aspirator, kan je een hygiënische 
kit aankopen te bedrage van € 57,34.

3)  Bij het huren van een toiletstoel, kan je een toiletemmer 
aankopen aan € 7,19. 

4)  Bij het huren van een afkolftoestel, kan je een steriele 
set aankopen aan € 16,30.

5)  Bij het huren van een draadloze plaswekker, kan je een 
broekje aankopen aan € 30,40.

6)  De volwaardige decubitusmatras heeft een 
drukverlagende laag die doorligwonden moet helpen 
voorkomen bij bedlegerige personen.

7)  M3 bedden worden geleverd met zijkanten en oprichter. 
Het bed is elektrisch regelbaar in hoogte en laagte. Het 
hoofdeinde is elektrisch verstelbaar en het voeteinde 
kan manueel versteld worden.

Materiaal Waarborg Huur per dag Huur per maand

ADEMHALING

Aërosol (1) t 025,00 t 0,15 t  4,50

Aspirator (2) t 035,00   t 0,30 t 09,00

HYGIENE

Toiletstoel (3) t 025,00 t 0,15 t  4,50

JONG GEZIN

Afkolftoestel (4) t 025,00 t 0,25 t  7,50

Digitale babyweegschaal t 035,00 t 0,20 t  6,00

Plaswekker draadloos + sensor (5) t 035,00 t 0,25 t  7,50

MOBILITEIT

Kinderkrukken (per paar) t 015,00 - -

Krukken volwassenen (per paar) t 015,00 - -

Okselkrukken (per kruk) t 015,00 - -

Vierpootstok t 015,00 - -

Vast looprek t 025,00 - -

Tweewielrollator t 035,00 - -

Vierwielrollator t 035,00 - -

Kinderrolstoel t 075,00 t 0,30 t  9,00

Rolstoel volwassenen t 075,00 t 0,30 t  9,00

ANTI-DECUBITUS

Decubitusmatras (6) t 035,00 t 0,15 t  4,50

Verlenging decubitusmatras t 015,00 t 0,10 t  3,00

REVALIDATIE

Hometrainer t 050,00 t 0,30 t  9,00

Pedalo t 015,00 t 0,15 t  4,50

THUISVERZORGING

Elektrisch M3 bed met zijkanten en zelfoprichter (7) t  150,00 t 0,60 t  18,00

Elektrisch M4 bed met zijkanten en zelfoprichter (8) t  150,00 t 1,00 t  30,00

Verlenging M3/M4 bed t  15,00 t 0,10 t     3,00

Bedtafel op wieltjes t  15,00 t 0,15 t   4,50

Ruggesteun t  15,00 t 0,10 t   3,00

Dekenboog t  15,00 - -

Serumhouder t  15,00 t 0,15 t   4,50

Zelfoprichter op voet t  25,00 t 0,15 t   4,50

Patiëntenlift actief + gordel (9) t  100,00 t 1,40 t 42,00

Patiëntenlift passief met standaardgordel (10) t  100,00 t 1,00 t  30,00

PERSONENALARMTOESTEL

Waarborg Plaatsing Huur per dag Huur per maand

Via een vaste telefoonverbinding – leden t 25,00 t 25,00 t 0,60 t 18,00

Via een vaste telefoonverbinding – RVV-leden t 25,00 t 25,00 t 0,47 t  14,00

Via een GSM-verbinding – leden t 40,00 t 25,00 t 0,73 t 22,00

Via een GSM-verbinding – RVV-leden t 40,00 t 25,00 t 0,60 t 18,00

8)  M4 bedden worden geleverd met zijkanten en 
oprichter. Het bed is elektrisch regelbaar in hoogte 
en laagte. Het hoofd- én voeteinde is elektrisch 
verstelbaar.

9)  De actieve patiëntenlift wordt 
gebruikt indien de persoon 
aangespoord wordt om actief 
deel te nemen tijdens zijn of haar 
verzorging. Samen met deze lift 
wordt de gordel verhuurd waarin 
de personen worden verplaatst.

10) De passieve patiëntenlift wordt 
gebruikt bij personen die niet meer 
actief kunnen deelnemen tijdens 
hun verzorging. De persoon kan 
rechtstreeks van de grond opgetild 
worden. Op deze lift kunnen 
verschillende gordels bevestigd 
worden.


