
AL RUIM 15 JAAR 
SPECIALIST IN VERHUUR 
VAN TIJDELIJKE LIFTEN



Bij onderhoud of storingen aan de lift in een woningcomplex, kunnen 
bewoners vragen hebben. Onze lifthulp wordt ingezet om bewoners te 
ontzorgen tijdens de periode van onderhoud. Zo gaat de lifthulp voor 
aanvang van de werkzaamheden bij de bewoners langs om zichzelf 
voor te stellen en te vragen of hij iets voor hen kan betekenen. 

Daarnaast helpt de lifthulp de bewoners met dagelijkse bezigheden 
die door werkzaamheden aan de lift bemoeilijkt worden. Denk aan het 
doen van boodschappen, het ophalen van de krant of het uitlaten van 
de hond. Ook wordt de lifthulp vaak gekozen om bewoners te helpen 
bij het gebruik van tijdelijke trapliften. 
 

STAAT KLAAR VOOR ELKE BEWONER

LIFTHULP

• Vriendelijk
• Behulpzaam
• Dagelijkse bezigheden



TRAPLIFTVERHUUR OP MAAT
Onze trapliften kunnen een trap van maximaal 7 meter overbruggen. 
We adviseren om onze traplift in te zetten tot maximaal 4 à 5 
stopplaatsen. Het is belangrijk om te weten dat bewoners moeten 
overstappen van de ene naar de andere traplift. 

Aan de onder- en bovenzijde van de rails hangt een afstandsbediening 
met een handleiding, zodat iedereen de RECO traplift gemakkelijk 
kan gebruiken. De traplift kan tot 127 kg dragen, maar mocht dit niet 
voldoende zijn kan er gekozen worden voor de heavy-duty lift. Deze lift 
kan tot 159 kg dragen. 

MAKKELIJK EN SNEL
Wanneer uw vaste lift buiten gebruik is door een storing of onderhoud, 
biedt een traplift een snelle en gemakkelijke tijdelijke oplossing. Doordat 
de traplift op korte termijn geplaatst kan worden, houdt u de bewoners 
van het pand mobiel.

• Snelle montage 
• 24/7-service
• Veiligheid, beperkte uitval

TRAPLIFT



EEN VOLWAARDIGE LIFT, 
BINNEN 48 UUR GEPLAATST
Soms biedt een lifthulp of traplift niet voldoende mobiliteit, omdat 
bewoners afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel. Zonder extra 
mobiliteit zouden zij noodgedwongen in hun appartement moeten 
blijven.

Met de RECO personenlift bieden wij een tijdelijke vervanger die we 
snel kunnen opbouwen. Zo heeft u binnen 48 uur een volwaardige 
tijdelijke lift staan. De noodlift heeft een drempelloze ingang en is 
daarom makkelijk te betreden met rolstoelen, rollators en brancards. 
De lift wordt opgebouwd met een modulaire schacht, waardoor hij 
weersbestendig is. De RECO lift gaat dus letterlijk door weer en wind 
voor bewoners en bezoekers.

RECO PERSONENLIFT

• Waardige vervanger binnenlift
• Drempelloze toegang
• Weersbestendig



CALAMITEITENPLAN

Bij liftuitval moet u als VvE of woningcorporatie snel handelen. Daarom 
is het niet efficiënt om bij iedere storing opnieuw een tijdelijke oplossing 
te bespreken. RECO Lift Solutions heeft hiervoor het calamiteitenplan. 
In dit actieplan maken we standaardafspraken. Hierdoor heeft 
u gegarandeerd binnen een afgesproken tijd een tijdelijke 
mobiliteitsoplossing voor bewoners! Hieronder ziet u enkele kernpunten 
uit een calamiteitenplan.

CALAMITEITENPLAN 
BESPREKEN?

+31 (0) 182 74 40 50

LIFTHULP

• Binnen 4 uur aanwezig
• Mobiliteit bewoners onbekend

TRAPLIFT

• Binnen 24 uur geplaatst
• Mobiliteit bewoners redelijk

RECO PERSONENLIFT

• Binnen 48 uur geplaatst
• Mobiliteit bewoners beperkt

RECO-lift.eu



Containerweg 2a
2742 RA, Waddinxveen info@reco-lift.eu 
+31 (0) 182 7 40 50 RECO-lift.eu

Calamiteit? Bel dan +31 (0) 800 666 35 43

CONTACTGEGEVENS

TECHNISCHE  
DIENSTVERLENING

Kiezen voor RECO Lift Solutions is kiezen voor kwalitatieve, persoonlijke 
service. Zo staan onze adviseurs 24/7 voor u klaar en hebben we voor 
elke situatie de juiste liftoplossing. We bieden een totaaloplossing tijdens 
uw werkzaamheden en zorgen ervoor dat we de tijdelijke lift vervoeren, 
monteren, onderhouden en na afloop weer demonteren. Als extra dienst 
kunt u ook gebruik maken van onze lifthulp die uw bewoners begeleidt 
en helpt tijdens de periode van werkzaamheden of storingen.

CALCULATIE TRANSPORT

24/7-SERVICEMONTAGE


