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Traplift prijslijst van verschillende traplift
leveranciers. 10 Waardevolle tips en adviezen.
In Nederland is een grote wirwar van dealers en er is ook een grote hoeveelheid aan
‘onafhankelijke’ adviseurs en tipgevers die commissie vangen per verkochte traplift. Hoe
weet u wie de beste aanbieder is? Wat zijn hun leveringsvoorwaarden? Wie kunt u
vertrouwen?
Er zijn 5 leveranciers van trapliften in Nederland. Sommige leveranciers presenteren bewust
een veelheid modellen en mogelijkheden dat het onmogelijk is om te kiezen opdat u voor
uitleg contact moet opnemen. Het blijft een lastige keuze, maar door de onderstaande vragen
te stellen voordat u beslist voorkomt u een hoop ellende.
De verschillende merken hebben marginale verschillen in de traplift zelf. Zowel de
technologie, de montage als de functionaliteiten zijn vrijwel gelijk waardoor met name op
prijs en service geconcurreerd moet worden. Met knopjes en kleuren en “technologie kreten”
probeert men indruk te maken op klanten.
Hierbij een onderzoek naar traplift prijzen van 50 trapliften via o.a. marktplaats en
opgevraagd wat de aanschaf datum en de nieuwprijs was.

Voor een traplift voor in de binnenbocht met een of twee bochten varieert de prijs(na BTW
verhoging) tussen de €7.500,- en €11.000,-, en zelfs tot €20 000,- indien u meerdere trappen
heeft. Voor wenteltrappen start men vanaf €11.000,-. Er zijn ook goedkopere modellen
maar die beginnen vaak midden in de gang en eindigen midden op de overloop en kunnen
daardoor de doorgang verhinderen. Voor een meerprijs kan u een parkeerbocht, waarbij de
traplift draait netjes opzij draait of een inschuifbare uitloop geplaatst worden. De prijs voor
een traplift voor in de buitenbocht beginnen bij €7.000,-. Een traplift voor een rechte trap
kost tussen de €3.000,- en €5.500,-. In België lijken trapliften ca €1000,- hoger te zijn, dan
in Nederland. Wellicht is dit gedaan i.v.m. de standaard tegemoetkoming van €1250,- door
de mutualiteiten (=verzekeraar).
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Kosten voor deze traplift en onderhoudsprijzen:

De trapliftprijzen zijn 15% hoger omdat de BTW
trapliften sinds 1 juli 2015 met 21% BTW wordt
belast.
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Onderzoek trapliftprijzen, traplift vergelijkingen en tips,
gevonden via marktplaats van januari t/m september 2015.
Voor meer informatie zie :
http://www.enocent.nl/nieuws.html
Merk

Type

model

Thyssen
Krupp

Swing,

Met 2
bochten

Thyssen
Krupp

Swing, (= Hymalaya 2
via practicomfort)

Met 2
bochten

€ 9.095

Thyssen
Krupp

Swing (=Himalaya 2
via practicomfort)

2 bochten

€ 9.950 aug-06

Thyssen
Krupp

Swing

2 bochten

€ 8.995 aug-13

Thyssen
Krupp

Swing

1 bocht

€ 9.000

jan-14

Thyssen
Krupp

Swing

1 bocht

€ 7.500

jan-14 De traplift is op de begane grond naar de
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Nieuwprijs Datum Omschrijving in marktplaats
€ 12.867 aug-11 (ThyssenKrupp model Swing. Jaarlijks

jan-12

onderhouden voor gemiddeld 300 euro
per jaar zie hierboven afrekening (met 6%
BTW) en afbeelding van de trap met een
plateau. Kan weg tegen elk aannemelijk
bod.
(ThyssenKrupp model Swing geleverd
door Practicomfort onder naam Hymalaya)
prijs €9095,-. De traplift is 3,5jaar oud.
Nieuw prijs €9095 euro nu 2200 euro. Doe
hem weg omdat ouders naar verzorging
zijn gegaan er zitten 2 flauwe bochten in.
Gekocht Via Practicomfort onder de naam
Hymalaya
(is een Thyssen Krupp traplift geleverd via
Practicomfort, met eigen productnaam )
De nieuwwaarde was 9950 euro, Makkelijk
te monteren /installeren .Huidige trap is
13 tree en er zitten twee bochten van 90°
in (rechts) en één parkeerbocht 90°. De lift
loopt aan de binnenzijde van de trap.Bij de
traplift zit een inklapbaar volautomatische
stoel (kleur rood) met bediening op de
stoel. Boven en beneden aan de trap zit
ook een afstandsbediening waarmee de lift
naar boven of naar beneden kan worden
gehaald. Traplift (rechtsdraaiend
binnenkant trap) 226 x gezien 7 x bewaard
als favoriet sinds 07 mrt. '15, 14:42
Traplift Thyssen Krupp, type Swing, met 2
bochten. Nieuwwaarde €8.995,-. Geplaatst
in augustus 2013, aan binnenzijde trap
zodat de trap ook gewoon belopen kan
worden. Als nieuw, met boekjes, factuur
en afstandsbediening. Beschikbaar om op
te halen.
Traplift (rechtsdraaiend binnenkant trap),
ThyssenKrupp, Nieuw heeft de Swing
traplift €9000,- gekost
eerste verdieping aan de buitenzijde van
de trap gemonteerd. Stoel: bekleding leder
luxe kleur sisal. De Prijs van deze Swing
traplift was €7500,- in Januari 2014

info@enocent.nl

040-2410707

Dit overzicht met trapliftprijzen wordt u aangeboden door: Enocent Mobility Solutions; Bedenker van
de ©Easysteppers.
€ 8.900 aug-07 Traplift met bocht uit 2007. Altijd goed

Thyssen
Krupp

Swing

Thyssen
Krupp

Swing

1 bocht

Thyssen
Krupp

Swing

Binnenbocht

Thyssen
Krupp

Swing

Binnenbocht
en 2 etages

Thyssen
krupp

Levant Comfort

recht

Thyssen
Krupp

FLow2 (=Swing)

Open
wentel trap

Thyssen
Krupp

Levant Comfort

recht

€ 5.353 sep-13

Thyssen
Krupp

Swing

Met bocht

€ 9.975 mei-15

Thyssen
Krupp

Swing

met Bocht

€ 14.000 mei-12
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1 bocht

onderhouden. Nieuwprijs van de
ThyssenKrupp Traplift model Swing was
€8.900,-. En is zo goed als nieuw 146 x
gezien 7 x bewaard als favoriet sinds 25
mrt. '15, 10:35
ThyssenKrupp Encasa traplift, Helaas
€ 8.000 ??
overbodig, dus daarom bieden wij deze te
koop aan.De trap heeft 12 treden omhoog
en dan 4 naar rechts. De traplift is
rechtsgemonteerd. De traplift is nog in
werking dus hij kan getest worden.
Nieuwprijs was rond de 8.000-10.000€
€ 8.995
2012 Geinstalleerd en gebruikt sinds 2012,
Nieuwprijs 8.995

€ 10.727

2012 3 jaar oud en nog 2 jaar garantie Factuur

€ 6.240 ??

€ 10.000 nov-14
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aanwezig.Voor 2 etages Rails 5 delen De
nieuwprijs van de complete traplift
bedroeg € 10726,77,- Beneden stop
verticale stop, Boven stop horizontale stop
uitloop 250mm, Buis diameter van 8 cm,
Zitting opklapbaar
(Belgie)Door het overlijden van mijn
grootouders, zie ik me genoodzaakt om de
traplift met een ramp van 5 meter lang
voor een rechte trap van het merk
ThyssenKrupp te verkopen tegen een
spotprijs van €1.500 (aankoopprijs nieuw
6.240 met factuur bewijs ) of 2.000€
plaatsing en levering aan huis inbegrepen.
Flow2(=Swing)Traplift van Thyssen Krupp
voor open trap met bocht 10 maanden
oud factuur aanwezig. De nieuwprijs was
€10000,- en hij is van nov. 2014
(Belgie) model levant comfort met rail van
4 meters, geinstalleerd in september
2013,beschikbaar in Brugge,de nieuwprijs
was €5353 btw 6 procent inbegrepen.
Gekocht in september 2013, voor meer
inlichtingen, contacteer dit nummer
Traplift van het merk Swing gebruik voor
een rechte trap met twee bochten,
Automatische draaizitting, Gebogen
armleuningen. In mei 2015 geplaatst en is
twee weken in gebruik geweest, Officiële
offerte is aanwezig via Molenaar
aangeschaft voor een prijs van €9.975,00
(Belgie) Traplift voor invalide zo goed als
nieuw. Altijd onderhouden geweest door
fabrikant. Traplift Swing met factuur
aangekocht voor €14000,-. Doe maar een
bod hij moet weg! in 2012 aangekocht
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2 etages
met
bochten

€ 10.728 mrt-12 Thyssenkrupp Traplift type swing Voor 2

Swing

Recht met 2
uitloop
bochten

€ 12.500

Thyssen
Krupp

Swing

Recht met 1
uitloop
bocht

€ 9.000

Thyssen
Krupp

Swing

met bocht

€ 7.275

Stannah

260 stoel Starla

1 bocht

€ 8.300

jun-14 Bouwjaar: juni 2014, Draagvermogen:
Max. 120 kg,Kleur/type stoffering: Beige,
Vinyl. Rails: Ca. 4 meter met bovenaan de
trap een bocht naar rechts, Leusden
nieuwprijs inclusief installatie was € 8300,aug-07 te koop wegens verhuizing naar begane
grond: Stahna traplift met rails over een
lengte van 13 traptreden. 8 jaar oud;
nieuwprijs 4000,-,ziet er goed uit en
functioneert prima.

Thyssen
Krupp

Swing

Thyssen
Krupp

Stannah

Saxon

recht

€ 4.000

Stannah

260 Starla

Bocht

€ 7.500

Stannah

tde 400 saxon

recht

€ 4.399
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etages Thyssenkrupp Traplift type swing,
3 jaar oud en nog 2 jaar garantie, Factuur
aanwezig nieuwprijs was €10726,77 Euro
van Maart 2012. Voor 2 etages Rails 5
delen, Beneden stop verticale stop,Boven
stop horizontale stop uitloop 250 mm. Buis
diameter van 8 cm, Zitting opklapbaar, Doe
een redelijk bod en je kan hem komen
halen.
feb-15 (Belgie) Slechts 5 maanden oud , Wegens
overlijden . De nieuwprijs van T&K Swing
traplift was €12 500,- voor meer interesse
en eventueel bezichtiging mag u bellen
op…
feb-15 (Belgie) Thyssenkrupp traplift met bocht.
In perfecte staat. 2 jaar. Oorspronkelijke
prijs Swing traplift €9000 euro. Batterijen
te vernieuwen. Totale lengte 4m50. Bocht
bovenaan na 3m40
dec-15 Traplift van Thyssen Krupp geplaatst op
11-12-2013,Traplift is zeer weinig gebruikt
en ziet er daarom nog uit als nieuw. Wij
vragen een redelijk bod, Nieuwwaarde
traplift €7275 , factuur is ter inzage

feb-14 Deze traplift is net 1,5 jaar oud en
zelden gebruikt. De traplift wordt aan
de linkerkant van de trap bevestigd en
heeft een bocht naar rechts.Deze lift
had een nieuwprijs van EUR 7500,over de prijs is te praten, maar op
onzinbiedingen wordt niet gereageerd
feb-14 Traplift Stannah type TDE , recht ,
lengte 5000mm ,last 120kg , snelheid
0.1m/sec, Bediening op lift en 2
afstandsbedieningen , handleiding.
Beschikt over de nodige
beveiligingen.Occasie , in goede staat ,
geplaatst 8/2/2007 , verkoop tgv
overlijden (2015´) en huis moet leeg
gemaakt worden. Nieuwprijs Stannah
traplift €4339,- Gaat nu de deur uit
voor 200€, Moet eruit ivm verbouwing
/ verhuur
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Otolift 2

Otto
Ooms BV

otolift 2

1 bocht

€ 7.000

Otto
Ooms BV

Otolift 2

1 bocht

€ 4.000

Otto
Ooms BV

Otolift Parallel

recht

€ 4.500

Otto
Ooms BV

Otolift 2

1 bocht

€ 5.000

Otto
Ooms BV

Otolift 2

met
bochten en
flexi rail

€ 6.324 aug-04 Wegens verhuizing van onze moeder naar

Otto
Ooms BV

Otolift 2 (Belgie met
Met 1 Bocht
naam
Comfortlift=Coopman)

€ 8.000

Otto
Ooms BV

Otolift 2

€ 4.165 aug-13 Deze is geschikt voor een trap met 2
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1 bocht

2 bochten

€ 7.075

jan-12 Een traplift van het merk Otolift, 2012,

Otto
Ooms BV

Lengte rails met 2 uitloop bochten:
ongeveer 130 + 80 (bocht) + 330 + 60
(bocht) + 80 = 680. Nieuwprijs was:
€5945,-- excl. 6%
jan-15 Elektrische traplift. In uitstekende staat. 3
keer gebruikt. Nieuwprijs otolift II : €7.000
euro.
hallo ,in een goede staat verkerende
??
traplift aangeboden.Alles is nog compleet,
ziet er nog netjes uit. de traplift heeft een
Nieuwprijs van €4000. Hij word voor u
gedemonteerd.
Traplift zo goed als nieuw.Weinig gebruikt
??
en zeer goede staat.Voor een rechte
trap.Eenvoudig te monteren.Lengte van de
lift is: 415 cm nieuwprijs Otolift parallel is
€ 4500,00 Doe een redelijk bod.
dec-14 te koop nieuw niet gebruikte traplift.
Otolift 2 met bocht naar rechts, kan evt.
ingebouwd worden, moet weg i.v.m.
overlijden. nieuwprijs ruim €5000 .
een verzorgingsflat bieden wij te koop aan:
Een goedwerkende traplift van het merk
OTO lift met Flexirail model G met boven 1
bocht en onder halve bocht geschikt voor
een trap met 13 trede. Nieuwprijs €6324,Recentelijk nog, door OTTO Ooms
trapliften, z'n laatste service beurt
ondergaan 9 december 2014 ( zie factuur)
waarbij de accu is vervangen door een
nieuwe. Papieren aanwezig.
aug-08 (Belgie, comfortlift =Coopman Orona NV
levert Otto Ooms trapliften). Te halen zo
goed als nieuw. 5.6 meter 1 bocht jaar
2008 + 8000€

bochten aan de rechterkant van de
trap, ivm overlijden moeder de bon
hebben we er nog bij en in totaal is er
4165,00 voor betaald , De rail is
inschuifbaar en is aan de rechter zijde van
de trap geplaatst, op de eerst verdieping
een horizontale railuitloop van 250 mm
elektrische inschuifbare uitloop voor het
vrijhouden van de doorgang onderaan de
trap. de lift is voorzien van
veiligheidsgordels, draagvermogen 130 kg,
draaibare stoel. twee uitklapbare
armleuningen, voetensteun, glade
neutrale leverkleurige bekleding
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Otto
Ooms BV

Otolift 2

1 bocht

€ 5.500

Otto
Ooms BV

Otolift 2

1 bocht

€ 4.800

Otto
Ooms BV

Otolift 1

recht

€ 4.552

Handicare minivator simplicity,
onder naam sparta 5

recht

€ 3.850

Handicare Van Gogh Classic

2 bochten

€ 7.100
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jan-12 een in uitstekende staat verkerende
OTO traplift 2 van de bekende
fabrikant Otto Ooms B.V. Lift is
ongeveer 3,5 jaar oud. Vijftien treden.
Traplift zit rechts met steunen op trap
gemonteerd. Stoel met opklapbare
armsteunen en voetensteun,
veiligheidsgordel en grote
bedieningsknop. Boven en beneden te
bedienen doormiddel van twee
daadloze bedieningen. Trapliftprijs was
€5.500,jan-15 Een goedwerkende traplift, we hadden het
aangeschaft en na 2 maanden was het niet
meer nodig. De traplift is amper gebruikt.
Er zitten 2 afstandsbedieningen op voor
boven en beneden. Op de stoel zelf
natuurlijk ook. De lift steunt op de
traptreden en is te verstellen. Het leunt
niet tegen de muur. De lift gaat met 3
treden omhoog en dan een plateau, dan
met een bocht naar links en dan 11 treden
omhoog (dan ben je boven), Aan het einde
van de lift zit er een knik (zoals afgebeeld
op de foto) dit was vanwege een deur die
hier zat. Hai Wil, De traplift Otolift 2 heeft
nieuw €4800,- gekost. Sorry voor de late
reactie.
jan-07 (Belgie) Ik heb de juiste persoon kunnen
bereiken in de firma Coopman te
waregem,de traplift van het nederlands
merk Oto Ohms is geinstaleerd in het jaar
2007
en heeft de otolift 1 nieuw 4552€ gekost.
aug-12 Handicare traplift geleverd door
Practicomfort, type Sparta 5 (Handicare
minivator simplicity), voor rechte trap.
Bediening met schakelaar op rechter
armleuning plus twee
afstandsbedieningen. Voor overige
uitvoering zie bijgevoegde foto's. De lift is
in augustus 2012 geplaatst en is drie jaar
incidenteel gebruikt i.v.m. vele opnames
gebruiker. De lift wordt te koop
aangeboden ivm overlijden gebruiker.De
lift verkeert in een zeer goede staat en
werkt perfect. De nieuwprijs Sparta 5 was
€3850,-.
2014 De stoel draait automatisch weg van de
trap in de bovenste stand ter voorkoming
van gevaar bij het afstappen. De nieuwprijs
van deze Handicare Classic van Gogh
traplift in 2014 was €7.100,-- Goes,
Zeeland
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Handicare Freelift

met 1 bocht

€ 5.400 mei-08 Traplift (freelift), Goed werkende traplift.
Geleverd door het bedrijf Freelift. Uit
2008. Nieuwprijs Freelift traplift was 5400
€, De lift werkt prima en is weinig gebruikt.
De lift is bevestigd op de treden. Makkelijk
te plaatsen en te verwijderen dus.De lift is
te bedienen vanaf de stoel. Verder zijn er
boven en beneden een afstand bediening.
Zie voor de bocht en treden de foto's.
Boekjes zijn nog aanwezig.
aug-08 (Belgie)Freelift traplift Mondriaan voor
rechte trap. De lift/rails zijn al uitgebroken
en liggen klaar om mee te nemen,
Bouwjaar : 2008, de lift is in goede
werkende staat nieuwprijs Handicare 1000
traplift was rond de €5000,-

Handicare Handicare 1000;
freelift mondriaan

Recht

€ 5.000

Handicare van Gogh Classic

met 2
bochten

€ 7.100 mrt-14 Traplift van Handicare is van 2014 en

Handicare sparta 5 / minivator
950 van Handicare

recht

€ 3.450

Handicare van Gogh Classic

met bocht

€ 7.100
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werkt op 24V accu's. Deze worden
automatisch geladen op Lichtnet 220V in
de eindstand onder en ook boven. Traplift
is van nieuwste type en de bedrading loopt
in de buis en ook de vertanding zit aan
onderkant van buis opdat alles storing- en
vetvrij blijft. De stoel kan handmatig met
de joystick door gebruiker worden bediend
en tevens (door begeleider) met draadloze
afstandbediening naar boven of onder
worden gehaald of geparkeerd. De stoel
draait automatisch weg van het trapgat in
de bovenste stand ter voorkoming van
gevaar bij het afstappen. De nieuwprijs van
deze van hogh traplift van Handicare was
€ 7.100,-- in 2014.
apr-08 (Handicare Minivator Simplicity 950
traplift.geleverd via practicomfort BV)
Sparta 5, Nette goedwerkende en goed
onderhouden traplift voor rechte trap.
Met Certificaat van Conformity. Max.
140kg.Met twee haal- en zendstations. De
nieuwprijs van mnvator simplicity 950 was
€3450,aug-14 Traplift van Handicare is van 2014 en koste
€ 7.100,- en werkt op 24V accu's. Deze
worden automatisch geladen op Lichtnet
220V in de eindstand onder en/of boven.
Traplift is van nieuwste type en de
bedrading loopt in de buis en ook de
vertanding zit aan onderkant van buis
opdat alles storings- en vetvrij blijft. De
stoel kan zowel handmatig en ook met
draadloze afstandbediening worden
bediend. De stoel draait automatisch weg
van de trap in de bovenste stand ter
voorkoming van gevaar bij het afstappen.
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(Handicare Minivator 1000 wordt geleverd
door TRIWA onder naam TR10.) Gebruikt,
maar in goede staat (met
afstandsbediening) nieuwprijs €3.000,-. De
traplift is 4 meter lang, verlengbaar en
eenvoudige te monteren. (minivator)
jan-15 ACORN model curve wordt door Molenaar
geleverd als type Modul) voor €6000,-. De
traplift is in januari 2015 nieuw
geïnstalleerd door de firma Molenaar.
Helaas kan ze nu niet meer worden
gebruikt vanwege het overlijden van de
gebruiker. Daarom wordt deze,
demontabele, traplift met een
nieuwwaarde van €6.000,= nu
aangeboden voor verkoop. U heeft
hiermee een uitstekende 2e handse
traplift, die slechts 4 maanden in gebruik is
geweest.

Handicare minivator 1000 (TR10
van Triwa)

recht

€ 3.000 ??

Acorn

2 bochten

€ 6.000

Curve (=Modul van
Molenaar)

Trapliften zijn moeilijk verkoopbaar via marktplaats en belandt meestal op de
schroothoop. De restwaarde is meestal € 0,- of de oud ijzerprijs.
Voor meer informatie:

http://www.enocent.nl/nieuws.html

Samengevat:
Wat kost een traplift (met een bocht), wat kost het onderhoud en wat is de traplift nog
waard op de tweedehands markt?
Voor een traplift voor in de binnenbocht met een of twee bochten varieert de prijs tussen de
€7.500,- en €10.000,-, en tot €20 000,- indien u meerdere trappen heeft. Voor wenteltrappen
start men vanaf €11.000,-. Er zijn ook goedkopere modellen maar die beginnen vaak midden
in de gang en eindigen midden op de overloop en kunnen daardoor de doorgang verhinderen.
Voor een meerprijs kan u een parkeerbocht, waarbij de traplift draait netjes opzij draait of
hebben een inschuifbare uitloop geplaatst worden. De prijs voor een traplift voor in de
buitenbocht beginnen bij €6.500,-. Voor een rechte trap zijn de kosten tussen de €2.500,- en
€5.500,-. In België lijken de trapliftenprijzen ca. €1000 hoger te zijn dan in Nederland.
De meeste trapliften kunnen gewichten tot ongeveer 130 kilo dragen, De zogenaamde
obesitastrapliften kunnen tot ongeveer 220 kilogram en zijn vaak fors duurder. Door een
ander design zijn deze niet altijd en overal mogelijk. Lees meer in: 10 Tips en adviezen bij het
kopen van een traplift!.
Of ga naar: www.enocent.nl/links.html
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Vraag uzelf af of u daadwerkelijk een traplift nodig heeft. Hoe lang gaat u ervan
gebruik maken en hoe lang blijft u hier wonen?
Heeft u uw fysiotherapeut al gevraagd om advies? Zij kunnen inschatten in hoeverre u met
therapieoefeningen nog kunt herstellen. Afhankelijk van dat resultaat kunt u alsnog besluiten
voor een traplift. Wellicht is er een andere oplossing waarmee u uw probleem met traplopen
kunt oplossen: beneden wonen (en verbouwen), verhuizen of Easysteppers op uw trap. Bekijk
deze video gemaakt door TV Omroep Brabant: https://youtu.be/VcA6dRd99yM . In de
onderstaande tabel leest u wanneer men kan kiezen voor een traplift of voor de Easysteppers.
Op de website www.enocent.nl vindt u extra informatie en nieuws
Gaat mijn conditie achteruit door de traplift?
“USE-it or LOSE-it”. Met elke dag traplopen behoudt u uw conditie. En hiermee versterkt u
uw zelf herstellend vermogen van het lichaam bij ziekte
of na een operatie. Kijk daarom ook naar simpele en
goedkopere alternatieven zoals Easysteppers; Stevige
tussentreden op de trap.
"Door iemand een traplift te geven ontneem je hem zijn
dagelijkse fitness, Zo kan een traplift ervoor zorgen dat
iemand veel eerder in een rolstoel terecht komt, omdat hij
helemaal uit training gaat. Terwijl er alternatieven zijn.:
Easysteppers. …. Hiermee kunnen mensen nog jaren uit de
voeten." schrijven Prof. Dr. R.G.J. Westendorp, hoogleraar
Ouderengeneeskunde, internist-ouderengeneeskunde en
David van Bodegom, verouderingswetenschapper bij het kennisinstituut Leyden Academy on Vitality
and Ageing, in hun nieuwe boek: 'Oud worden in de praktijk'

“Easysteppers; Daar trap je van op!”
Bekijk de TV uitzending (4 min) van Omroep
Brabant: https://youtu.be/DOL7U33ktus !
Of deze demonstratiefilm met 5 referenties: https://youtu.be/lXc7p4_Dh0M (2 min.)
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Dit overzicht met trapliftprijzen wordt u aangeboden door: Enocent Mobility Solutions; Bedenker van
de ©Easysteppers.

Voor meer informatie ga naar www.enocent.nl
Lees ook de 10 waardevolle tips en adviezen op http://www.enocent.nl/nieuws.html

Wil Peters

“Easysteppers; Daar trap je van op!”
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traplift winkel, traplift demonstratie, traplift accu,
traplift prijzen, traplift prijslijst, Veel gestelde
vragen(FAQ), Hoeveel kost een traplift? Alle traplift
kosten op een rijtje, goedkoopste trapliften, traplift
hergebruiken, traplift terugkopen traplift verkopen,
traplift verhuur, traplift verkoop, Trapliftenverkoop,
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traplift test, Trapliften test, traplift kiezen, beste keuze
en beste koop, Traplift leveranciers, traplift afschrijving,
Rechte Traplift, Stoellift. Traplift bocht, Traplift
garantie, Tweedehands traplift, PGB Aanvragen,
Traplift vergelijken, woonaanpassing, drempels
weghalen, toilet verhogen, Traplift: Verhuizen, Nibud
traplift tips, Vara Kassa traplift tips, consumentenbond
traplift tips. De splittrap of split trap zijn tussentreden
op uw trap
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