
 

Keuzeformulier Kleine woningaanpassingen 
 

Uw gegevens 

 

Voor- en achternaam :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                               

Adres   :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                             

Postcode/Plaats : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Emailadres  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum   : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening  :  

 

 

 

 

Onze voorwaarden: 

o Het aanbod van producten inzake kleine woningaanpassingen op dit keuzeformulier, 
en gratis montage ervan, geldt alleen voor huurders van Woningstichting Barneveld, 
van 65 jaar of ouder en huurders met een Wlz-indicatie. 

o Het gaat hier om producten die gemeente Barneveld niet onder de Wmo-voorziening 
schaart.  

o Woningstichting Barneveld brengt de voorzieningen gratis aan in haar 
huurwoningen. Dat betekent dat er geen arbeidskosten in rekening worden gebracht 
bij de betreffende huurder die ze aanvraagt.  

o De huurder betaalt 50% van de aanschafprijs van de voorzieningen in de vorm van 
een eigen bijdrage. Zie tabel, kolom ‘Te betalen. 

o De genoemde producten blijven bij het beëindigen van het huurcontract achter in de 
huurwoning van Woningstichting Barneveld.  

 
  



 

Uw mogelijkheden (vul aantal en het totaalbedrag in) 

Uw gemak Prijs Te betalen Aantal Totaal 

1. Drempelhulp bij uw voor- en/of achterdeur     

Een drempelhulp (ca. 40 cm) zorgt ervoor dat u 
gemakkelijker de drempel overkomt. Een 
drempelhulp loopt schuin op en is stroef.  

€ 45 € 22,50   

2. Drempels verwijderen en plaatsen strip     

U kunt de kans op vallen verkleinen door drempels 
in uw woning weg te laten halen. Ter vervanging 
brengen we een strip aan. 

€25 € 12,50   

3. Tweede trapleuning aanbrengen     

Met meer gemak naar boven de trap op. Een 
tweede trapleuning vergemakkelijkt uw weg naar 
boven. U kunt zich op die manier met beide 
handen optrekken en met meer houvast uw weg 
naar boven vervolgen.  

€ 24 € 12   

4. Eenhendelkraan keuken plaatsen     

Met één hendel stelt u de kraan in op de juiste 
temperatuur en de hoeveelheid water. Gewoon 
voor het gemak, maar ook bij verminderde kracht 
in de handen is dit een uitkomst.  

€ 85 € 42,50   

5. Eenhendelkraan wastafel plaatsen     

Met één hendel stelt u de kraan in op de juiste 
temperatuur en de hoeveelheid water. Gewoon 
voor het gemak, maar ook bij verminderde kracht 
in de handen is dit een uitkomst.  

€ 65 € 32,50   

6. Thermostaatkraan badkamer     

Voorkom verbranding en bespaar water. Een 
thermostaatkraan bestaat uit twee knoppen die 
eenvoudig te bedienen zijn. Met de ene knop doet 
u de douche aan en regelt u de hoeveelheid water. 
Met de andere knop regelt u de temperatuur. U 
kunt de juiste temperatuur vooraf instellen.  

€ 145 € 72,50   



 

Uw gemak Van Eigen 
bijdrage/te 
betalen 

Aantal Totaal 

7. Wandbeugel bad/douche/toilet     

Gebruik de wandbeugels voor extra steun bij het 
in- en uit de douche stappen. Een wandbeugel 
boven uw bad helpt om makkelijker op te staan. 
Ook biedt de beugel een uitkomst wanneer u 
steun nodig heeft in het toilet. 

€ 28 € 14   

8. Lusbeugel douche/toilet     

Een lusbeugel voor het toilet biedt extra 
ondersteuning op het toilet. De beugel maakt het 
eenvoudiger om te gaan zitten en op te staan. 
Hierdoor wordt het toiletbezoek een minder grote 
opgave. De beugel kan omhoog geklapt worden 
en blijft verticaal op zijn plaats. Daardoor zit deze 
niet in de weg wanneer de toiletbeugel niet nodig 
is. Extra handig is de toiletrolhouder die erin is 
geplaatst. Deze is nu gemakkelijk bereikbaar. De 
lusbeugel voor de douche biedt extra steun bij het 
in- en uit de douche stappen. 

€ 78 € 39   

9. Verhoogd toilet (vervangen bestaand toilet)     

Heeft u moeite met het opstaan van het toilet? 
Controleer dan eerst uw zithouding*.  
Afhankelijk van uw zithouding op uw bestaande 
lage toiletpot (ca. 40 cm), kan deze vervangen 
worden door een verhoogde toiletpot (ca. 46-50 
cm). Is uw zithouding goed, dan kan het plaatsen 
van een wand- of lusbeugel volstaan. 

*) Als u op de toiletpot zit, dienen uw knieën hoger 
te zijn dan uw heupen voor het optimaal legen van 
uw blaas en darmen ter voorkoming dat uw 
darmen en blaas niet altijd helemaal geleegd 
worden. Dit heeft een verhoogd risico op 
incontinentie of obstipatie (verstopping) tot gevolg.  

€ 180 € 90   

Totaal te betalen door huurder  €   

 


