uniek sporten
Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een
fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen.
Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een
uitleenpool, kun je uit het brede aanbod uiteindelijk de sport
kiezen die het beste bij je past.
Uniek Sporten Uitleen is meer dan een uitleenservice voor
de sportrolstoelen of handbikes, het is een mobiliteitsgarantie.
De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik
ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op je
wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en
onderhoud beschikbaar.
Uniek Sporten Uitleen is bedoeld voor volwassenen die om
te kunnen sporten zijn aangewezen op een rolstoel, handbike
of loophulpmiddel.
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unieksporten.nl/uitleen

Wat kun je lenen?
• Court rolstoelen voor sporten zoals basketbal, tennis en badminton.
• Lichtgewicht handbewogen sportrolstoelen voor onder andere
dansen, tafeltennis en boogschieten.
• Handbikes.
• Elektrische rolstoelen voor e-hockey, boccia, etc.

Wat zijn de voordelen?
• Je kunt meerdere sporten uitproberen, dankzij de beschikbaarheid
van verschillende sporthulpmiddelen.
• Je kunt snel starten met sporten. Als het sporthulpmiddel op
voorraad is kun je binnen twee weken aan de slag.
• Het sporthulpmiddel kan meegenomen worden naar huis of
afgeleverd worden op iedere sportlocatie die je wenst.
• Na de uitleenperiode kan, indien gewenst, een Wmo-aanvraag
doelmatig worden ingediend omdat je door Uniek Sporten Uitleen
al weet welk middel je nodig hebt.

Hoe werkt het?
• Kijk op unieksporten.nl/uitleen of dit in jouw regio beschikbaar is
en om vervolgens een telefonische intake te plannen.
• Nadat het juiste sportmiddel is gekozen maak je een afspraak
om deze te passen en af te stellen met een adviseur.
• Het sportmiddel wordt geleverd bij je thuis of op de vereniging
en mag je maximaal 6 maanden lenen.
• Na 6 maanden wordt het sporthulpmiddel weer bij opgehaald.

De partners van Uniek Sporten Uitleen zijn:
Welzorg, Sunrise Medical, NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport.
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