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Van blinkend groen tot populair mat zwart: 
ook de scootmobiel gaat met alle kleuren-
trends mee. Neem maar een kijkje in de 
200 m2 grote showroom van Scootmobiel 
Rijnmond dat dit jaar zijn 10-jarig jubileum 
groots viert. Er staan vele varianten van het 
steeds populair wordende vervoermiddel. 
Ook de rollator en rolstoel gaat met zijn tijd 
mee, zien we. “De ontwikkelingen gaan snel,” 
zeggen eigenaren Ernst-Jan en Marja van 
Bokkum.
Ze zien klanten vanuit de gehele regio komen 
voor een persoonlijk advies, aandacht en 
een scootmobiel op maat. De enige juiste 
manier volgens hen om een vier- of driewieler 
te kiezen die voldoet aan alle eisen en het 
juiste comfort biedt. “Een scootmobiel 
moet je voelen,” leggen ze uit. “Wil je meer 
of juist minder vering? Hoeveel en hoe ver 
wil je ermee op pad? Allemaal factoren die 
van belang zijn om een keuze te maken. Wij 
begeleiden de klant daarin van begin tot 
eind.”
In de showroom krijgen klanten uitgebreid de 
gelegenheid om de modellen te bekijken én 
te testen. Scootmobiel Rijnmond, dat vanaf 1 

maart premium dealer is voor het merk Excel, 
organiseert regelmatig demo-dagen in het 
weekend waarop mensen zowel op glad asfalt 
als op klinkers een parcours kunnen rijden. 
“Zoals we altijd zeggen: een buiten-
kansje via internet klinkt 
misschien aantrekkelijk 
maar de kans dat dit het 
comfort heeft waarnaar 
de klant op zoek is, blijft 
klein. Daarom is proef-
zitten, proefrijden en 
eventueel een rijlesje 
belangrijk. Als er 
behoefte is aan extra 
begeleiding, kunnen we 
dat regelen. Bovendien 
kunnen wij wel garantie bieden 
op onze scootmobielen.”
Al naar gelang het gewenste gebruik is er 
keuze uit drie categorieën. De kleine demon-
tabele soort, goed voor een snelheid van 6 
km p/u en een actieradius van 10-15 km, is 
makkelijk in te klappen en mee te nemen. 
De middelgrote biedt meer comfort en kan 
10-12 km/u afleggen waarmee een uitstapje 

naar het park of winkels goed te doen is. Voor 
grotere afstanden zijn er de kilometervreters 
waarmee je zeker 50 tot 70 km op pad kan en 
die meer luxe bieden, zoals de mogelijkheid 

tot cruise control. Voor alle merken is 
een brede range aan accessoires 

beschikbaar, waaronder tassen, 
stokhouders, drempelhulpen 

en een zichtpakket. 
Scootmobiel Rijnmond 
heeft een eigen werkplaats 
voor onderhoud en 
reparatie, biedt een haal- 
en brengservice en de 

Scootmobiel Hulpdienst. 
“Uiteindelijk willen we dat 

iedereen zijn mobiliteit behoudt 
of terugkrijgt,” aldus Ernst-Jan en 

Marja van Bokkum.

Scootmobiel Rijnmond
Noordeinde 118, Hendrik-Ido-Ambacht
Open: di-vr 10-16; za 10-13; ’s avonds op afspraak. 
www.scootmobielrijnmond.nl
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‘Een scootmobiel 
moet je voelen’De scootmobiel en rollator eenheidsworsten? 

Niet bij het 10-jarige Scootmobiel Rijnmond 

dat zijn uitgebreide assortiment geheel kan aanpassen aan de wens van 

de klant. Nog belangrijker: met goed advies gaat de juiste custom made 

vier (of drie-) wieler mee naar huis. 


