
AANSCHAFFORMULIER Tevreden? Zo behoud je het kussen! 

Voor de eindgebruiker 

Vul dit formulier volledig in en stuur het op of lever het in bij je dealer. Je dealer kan dan bij Vicair de aanvraag voor 
het behouden van het kussen indienen en afronden. 

Voor de dealer 

Het doel van dit formulier is het aanschaffen van een Vicair rolstoelkussen dat succesvol is getest via de Vicair 
Probeerservice. Het kussen is, als dit formulier wordt ingeleverd, reeds in bezit van de eindgebruiker. Er hoeft géén 
nieuwe bestelling te worden geplaatst, alleen facturatie via Vicair is nog nodig. Vermeld het Vicair Probeerservice 
ordernummer bij contact met Vicair. 

Klantgegevens 

*Je vindt dit nummer in de verzendbevestiging of op de doos van het kussen

Naam  Telefoonnummer 

Gegevens product 

Type kussen Maat (breedte x diepte) Soort hoes (n.v.t. op Active O2) 
o Liberty
o Adjuster O2

o Hoogte 6  cm
o Hoogte 10 cm

o Active O2
o Hoogte 6 cm
o Hoogte 9 cm

o Vector O2
o Hoogte 6 cm
o Hoogte 10 cm

o 35 x 40 cm
o 40 x 40 cm
o 40 x 45 cm
o 40 x 50 cm
o 43 x 43 cm
o 45 x 40 cm
o 45 x 45 cm
o 45 x 50 cm
o 50 x 45 cm
o 50 x 50 cm

o Comfair
o Incotec (vloeistofbestendig)
o Vicair O2 Top Cover
o n.v.t. (betreft Active O2)

Ander type kussen: 
o 

Andere maat (breedte x diepte): 
o 

Serienummer* ________________________________________________________ 
*Je vindt dit nummer op het label van je kussen.

Overige opmerkingen 

Aanschaf-VPS-N
ED-REV_03/2020 

Vul hier je  Vicair Probeerservice ordernummer* in 

2 0 _ _ _ _ 
 

Hoogte van dit kussen in cm: 
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