
 

Gebruik verankeringsysteem rolstoelen caddy 

 Indien de persoon kan plaatsnemen op de zetel moet dit omdat dit steeds de veiligste manier van 
vervoeren is.  

 Indien de persoon in zijn rolstoel moet blijven zitten moet de verankering altijd op een correcte manier 
gebeuren met alle 4 de verankeringspunten en de personengordel van de bus. (de gordelplicht blijft!) 

  

VERANKEREN/KLAARLEGGEN VAN DE GORDELS IN DE BUS   
Controleer voor je een rolstoel in de bus plaatst steeds als de gordels goed in de grond zitten 
vastgemaakt en alle gordels binnen handbereik liggen.  

Zorg dat de doorgang vrij is en alle gordels 
binnen je bereik liggen.  

 

Indien nodig kunnen de voorste gordels 
losgemaakt worden om vlot in te rijden door 
dop omhoog te trekken en het geheel opzij te 
schuiven. 
 
 
 
   

Duw de schakelaar in zodat het lichtje gaat 
branden, zo zijn de gordels ontgrendeld. 
 
 
 

 
ROLSTOEL VASTZETTEN  

Breng de 4 verankerpunten aan 
 
Plaats de rolstoel voor de caddy.  
Zet de remmen vast en verbindt de  rolstoel 
met de gordels.  
 
 

 



Elke rolstoel heeft  verankerpunten vastgelegd 
door de firma met een crashtest. Deze punten 
moeten gebruikt worden.  

 
 

Rijd met de rolstoel in de caddy en zet de 
remmen van de rolstoel vast.  
Vergrendel het gordel systeem door terug op 
de knop te duwen zodat het licht uitgaan.  
 

 

Voor de gordels achteraan duw je op het rode 
pinnetje, om de gordels te ontrollen. 
 

 
Bevestig de gordels aan de achterkant van de 
rolstoel . Let op de verankerpunten aangeduid 
door de firma.  
 

 
Span de gordel aan door aan het wieltje te 
draaien.  

 
 
 



De Personen gordel.  
 
Alle personen in een auto hebben gordel 
plicht, ook de mensen in een rolstoel. De 
gordel van de rolstoel zelf is onvoldoende.  
 
Breng aan de linkerkant het losse stuk gordel 
aan  

   

 
Breng het rechtse stuk van de gordel aan.  
Haak het uiteinde met de lus over het slot 
onderaan rechts. Idem hierboven.  
 
Breng het stuk met de gordelsluiting vooraan 
naar de buik van de persoon en sluit met de 
linkerkant.  
 

 
Bij het aanbrengen van de personengordel 
moet deze van heup naar heup lopen en niet 
over de rolstoel  leuningen.  
 
Het stuk dat naar boven loopt moet zoveel 
mogelijk over de schouder van de bewoner 
lopen.  
 

 
UITSTAPPEN  

Verwijder de personen gordel.  
 
Duw op de rode pin achteraan de rolstoel om 
de banden te ontgrendelen en de achterste 
banden los te maken.  

 



Duw op de schakelaar om de gordel te 
ontgrendelen. Je kan de remmen van de 
rolstoel losdoen en uit de Caddy rijden.  
 
Maak de gordels van de voorkant los en laat 
deze zacht terug inrollen. Vergrendel ze door 
op de knop te duwen.  

 

 


