
 
 

Rolstoelformulier

 
 

Gegevens deelnemer 
 

Naam:  ……………………………………………………………………………………………… 

Bestemming: ……………………………………………………………………………………………… 

Vertrekdatum:  …..…..-……....-……….. 

 
Rolstoel informatie (aub alle vragen invullen) 

 

Neemt u uw eigen rolstoel mee? ❍ ja / ❍ nee * 
Wat is de keuringsdatum van uw rolstoel? …..…..-……....-……….. 
Deze rolstoel is een: duwrolstoel  ❍  kuiprolstoel  ❍  elektrische rolstoel  ❍* 
Is deze rolstoel inklapbaar? ❍ ja / ❍ nee * 

Gewicht van de rolstoel: …………… kg 

Hoogte van de rolstoel: ……………  cm 

Breedte van de rolstoel:  

ingeklapt …………… cm 

uitgeklapt ……………  cm  

Lengte  van de rolstoel: ……………  cm 

* Aankruisen wat van toepassing is 
 

Overige Informatie (aub alle vragen invullen) 

Kunt u nog enigszins lopen?    ❍ ja / ❍ nee * 

Zo ja, hoever?      ……………… m 

Kunt u traplopen (enkele treden nemen)?   ❍ ja / ❍ nee * 

Kunt u zelf in een transferbus stappen?   ❍ ja / ❍ nee * 

Heeft u extra beenruimte in het vliegtuig nodig? ** ❍ ja / ❍ nee * 

 

* Aankruisen wat van toepassing is 

** Dit is een voorkeur, extra beenruimte kan niet gegarandeerd worden is voor eigen rekening 
 

Medische bagage: Onderstaande alleen invullen voor vliegreizen 
 

Als u medische bagage moet meenemen die buiten de gratis bagage valt, neemt de SRG dit op met de 

betreffende luchtvaartmaatschappij. De bagage wordt altijd in het ruim vervoerd. 

Hieronder kunt u aangeven waarvoor de medische bagage dient, wat de inhoud is en wat het gewicht is. 

Neem ook uw medisch paspoort mee. 
 

 
Aandoening: ………………………………………………………………………………………………  

Inhoud:  ………………………………………………………………………………………………  

Gewicht (maximaal 15 kg toegestaan): ……………    kg 
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