
Voorwiel hondenrolstoel 

 

Je kan bij Pro4paws ook een hondenrolstoel huren. Heb je een hondenrolstoel nodig voor 

tijdelijk gebruik of twijfel je dat je hond wel voldoende baat heeft bij het gebruik van een 

hondenrolstoel? Dan kan je bij ons terecht. 

 

Waarom een huur hondenrolstoel? 

Een huur hondenrolstoel kan gebruikt worden bij achterpoot problemen van tijdelijke aard. Zoals na 

een operatie van een knie (of twee), heupen... Maar een huur hondenrolstoel is ook ideaal om te 

bekijken of dit een goed hulpmiddel is voor jouw hond. Je kan gedurende een maand, of langer, uit 

proberen wat de meerwaarde is voor jouw hond. 

Hoe een hondenrolstoel huren? 

Wij hebben enkele huur hondenrolstoelen in voorraad die we volledig kunnen aanpassen aan jouw 

hond en die je dan tijdelijk (minimum 1 maand) kan huren. Zo kan je rustig uitproberen of een 

hondenrolstoel iets is voor jou en jouw hond.  

De hondenrolstoel wordt best afgehaald bij Pro4paws, in Geel, waar we de juiste maten instellen voor 

jouw hond. 

Hoe betalen van de huur hondenrolstoel? 

De huur is wordt gerekend per maand. Dit bedrag wordt maandelijks opgevraagd om te betalen via 

een factuur.  Dit bedrag wordt gestort op het rekeningnummer van Pro4Paws met vermelding: 

“gestructureerde mededeling” (te vinden op het factuur). Verder wordt er een waarborgsom gevraagd, 

deze waarborgsom wordt teruggestort zodra de hondenrolstoel in goede staat wordt terugbezorgd in 

Geel. De actuele prijzen kan je vinden op www.pro4paws.com. 

Bij het inleveren van de hondenrolstoel in goede staat voor het nieuwe huurfactuur, wordt de 

huurovereenkomst automatisch gestopt. 



Voorwiel hondenrolstoel 

 

Toch een hondenrolstoel kopen?  

Wil je later toch een eigen hondenrolstoel bestellen dan is dit eenvoudig(er) omdat we de maten van 

jouw hond al hebben.  Je blijft de gehuurde hondenrolstoel dan gebruiken tot de nieuwe 

hondenrolstoel is aangekomen bij Pro4paws.  

Is er een hondenrolstoel in voorraad voor mijn hond? 

Wil je weten of we nog een hondenrolstoel voor jouw hond in voorraad hebben om te huren stuur dan 

een foto op.  

Zet je hond zo 'vierkant’ mogelijk, tegen een muur of deur 

Maak de foto terwijl iemand jouw hond vasthoud met een meter aan de achterpoten of met een meter 

aan de voorpoten. 

Stuur deze foto op via: info@pro4paws.com 

 

 
Als je een hondenrolstoel wil huren dan gaan we aan de hand van jouw opgestuurde foto's de 
hondenrolstoel al instellen. Het verder aanpassen wordt gedaan in Geel. 
 
Meer info: www.pro4paws.com 

 

 


