scootmobielberging.nl
Elke scootmobiel verdient
de beste bescherming
Voor mindervaliden is een scootmobiel onmisbaar. Vaak is de bergruimte
ontoereikend om een scootmobiel veilig te stallen. In de buitenlucht staat een
scootmobiel bloot aan de weersomstandigheden, het risico op beschadiging en de
mogelijkheid dat uw scootmobiel gestolen wordt. Een scootmobielberging is een
robuuste en praktische kluis die optimale bescherming geeft voor ieder type scootmobiel.

Marktleider in scootmobielbergingen
NPC Mobility BV lever t en installeer t betrouwbare scootmobielbergingen in heel Nederland.
Door de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van
onze bergingen en onze persoonlijke ser vice,
zijn we uitgegroeid tot de grootste aanbieder
van scootmobielbergingen in Nederland.
Depotservice
Mocht de door ons geplaatste scootmobielberging om welke reden dan ook overbodig
zijn dan demonteren wij de berging, nemen
deze in depot en herplaatsen op afroep. Wij
brengen geen opslagkosten in rekening. Door
de scootmobielber gingen meerdere malen te
herplaatsen bespaar t u honderden euro’s.

Scootmobielbergingen in elke afmeting
Onze scootmobielbergingen Standaard en
Comfor t zijn geschikt voor nagenoeg elke
scootmobiel.
Onze Duo-scootmobielberging, met een
breedte van 200 cm is geschikt voor het
stallen van 2 scootmobielen naast elkaar.
Wij zijn in staat om scootmobielbergingen
te leveren in 10 verschillende afmetingen
uit voorraad.

Uitstekende service
Wij bieden de mogelijkheid om de stroomvoorziening
te verzorgen of zelfs een tegelplateau aan te leggen om
de scoot mobielberging op te plaatsen.
Onze bergingen zijn uit voorraad leverbaar, wij garanderen kor te lever tijden en vlotte ser vice.
Onze eigen montagespecialisten rijden door heel
Nederland om uw scootmobielberging te plaatsen.

Speciﬁcaties en prijsstelling

Scootmobielberging
Standaard € 2.500,-

Scootmobielberging
Comfort € 2.800,-

Duo-scootmobielberging € 3.850,-

• Sleutelbediening met automatische
deuropener
• Plateau voor uw scootmobiel
acculader
• Geaard stopcontact in de berging
• Afmeting L 160, Br 125, H 120 cm
• Inclusief plaatsing op locatie

• Sleutelbediening met automatische
deuropener
• Afstandbediening met handzender
• Verlichting met bewegingsensor en
timer
• Plateau voor uw scootmobiel
acculader
• Geaard stopcontact in de berging
• Afmeting L 160, Br 125, H 120 cm
• Inclusief plaatsing op locatie

• Geschikt voor het stallen van
2 scootmobielen
• Sleutelbediening met automatische
deuropener
• 2x plateau voor uw scootmobiel
acculader
• 2x geaard stopcontact in de
berging
• Afmeting L 160, Br 200, H 120 cm
• Inclusief plaatsing op locatie

Bestel eenvoudig uw scootmobielberging met het opdrachtformulier via scootmobielberging.nl.
Alle vernoemde bedragen zijn exclusief BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

Vakkundige plaatsing bij u aan huis
Heeft u vragen, bel ons gerust.

06 14 71 50 53
NPC Mobility BV
Postbus 10
5490 AA Sint-Oedenrode
T. 06 14 71 50 53
F. 0413 84 25 00
E. info@npcmobility.nl
I. www.scootmobielberging.nl

