
GEHEEL ONTZORGD TIJDENS 
LIFTSTILSTAND.



Wanneer een vaste lift wegens onderhoud, een storing of een calamiteit plotseling 

niet meer gebruikt kan worden, heeft dat directe gevolgen voor de mobiliteit van 

de bewoners. Mindervalide bewoners kunnen zelfs genoodzaakt zijn om hun woning 

tijdelijk te verlaten. In deze gevallen zijn noodliften een ideale oplossing voor VvE’s 

en woningcorporaties. Onze tijdelijke trapliften zijn passend in ieder scenario, 

voor iedere bewoner en voor ieder pand.

ONZE TIJDELIJKE TRAPLIFTEN ZIJN
DIRECT INZETBAAR EN WORDEN ZONDER
OVERLAST OF BLIJVENDE SCHADE GEMONTEERD.



DE TECHNIEK
Noodliften zijn erop gemaakt om na demontage zo min mogelijk sporen achter te 

laten. Door het lage stroomverbruik levert een aansluiting op het lichtnet voldoende 

energie op. Daarvoor hebben wij een ring met transformatorkastjes ontwikkeld, 

die met elkaar verbonden worden. Zo hoeft er niet op iedere verdieping een 

wandcontactdoos geplaatst hoeft te worden. 

De noodliften zelf worden op de bestaande trappen gemonteerd, waarvoor kleine 

gaatjes in de trap geboord moeten worden. Deze gaatjes vullen wij achteraf met 

vulmiddel, zodat de schade aan de trap tot een minimum beperkt blijft.



DE TRAPLIFT
Onze tijdelijke trapliften zijn met name geschikt bij langere 

liftstilstand. Ze zijn comfortabel en gemakkelijk in gebruik. 

En met het door Noodliften.nl ontwikkelde verlichtingssysteem 

in de rails is een veilige rit altijd gegarandeerd. Wij hebben 

ten allen tijde minimaal 350 trapliften beschikbaar, die 

binnen 24 uur geleverd kunnen worden.

DE TRAPKLIMMER
Bij acute en kortdurende liftstilstand zijn onze trapklimmers 

de oplossing. De trapklimmer kan direct worden ingezet, 

zonder installatie, en is een uitkomst voor bewoners die 

slecht ter been zijn of gebruik maken van een rolstoel. 

Onze trapklimmers zijn veilig en comfortabel en zijn 

geschikt voor elk type trap.



VERLICHTING 
Slecht verlichte trappenhuizen leveren problemen  op voor met name oudere 

en visueel beperkte bewoners. Zij kunnen de trappen niet goed zien en daarom niet 

veilig de afdaling maken. Daarom hebben wij een uniek verlichtingssysteem voor 

onze noodliften ontwikkeld. Dit systeem zit in de rails van onze tijdelijke trapliften 

en zorgt ervoor dat zelfs het donkerste trappenhuis voldoende verlicht is om de rit 

te maken. De verlichting is bij onze service inbegrepen.

DE SCHAARLIFT
Wanneer uw pand tijdelijk niet rolstoeltoegankelijk is, bijvoorbeeld door 

een verbouwing, biedt een schaarlift uitkomst. Schaarliften zijn hydraulisch 

aangedreven platformliften waarmee gebruikers een korte afstand van 

maximaal 90 centimeter kunnen overbruggen. Onze schaarliften kunnen 

tot 1000 kilo dragen en zijn eenvoudig te bedienen. 



VOORDELEN VAN NOODLIFTEN.NL

LIFTHULP
Onze Lifthulp biedt extra ondersteuning aan de bewoners, bijvoorbeeld bij het 

bedienen van de noodlift, het ophalen van een boodschapje en het uitlaten van 

de hond. De Lifthulpen zijn door ons getrainde professionals die onze tijdelijke 

trapliften door en door kennen. U kunt de Lifthulp direct bij ons reserveren.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden: 

085 4863399 of mail naar info@noodliften.nl.

 » Laagste prijsgarantie

 » Levering binnen 24 uur

 » Informatievoorziening op locatie

 » Servicedesk 24/7 bereikbaar 

 » Extra Lifthulp mogelijk

 » Leenrollators en -rolstoelen 

beschikbaar

 » Achteraf een schoon opgeleverd 

trappenhuis

 » Hoge klanttevredenheid



ONZE DIENSTEN OP EEN RIJ
 » TRAPLIFTEN

 » TRAPKLIMMERS

 » SCHAARLIFTEN

 » LIFTHULP 

Persoonlijke assistentie op locatie voor de gebruikers van de 

traplift of trapklimmer. De lifthulp kan ook assisteren bij het 

doen van boodschappen of het uitlaten van de hond.

 » SCOOTMOBIELSTALLING

Bij liftstilstand kunnen bewoners niet met een scootmobiel 

bij hun woning komen en moeten zij hun vervoermiddel 

beneden laten staan. Onze tijdelijke scootmobielstallingen 

zijn dan een goede oplossing. Onze stallingen zijn veilig, 

op maat gemaakt en worden afgesloten met een universeel 

cilinderslot. Uiteraard hebben zij een laadmogelijkheid, 

verlichting en, indien gewenst, verwarming.

 » CALAMITEITENDIENST

Wij zijn 24/7 bereikbaar ook in het weekend en feestdagen. 

Wij zullen er alles aan doen om uw calamiteit zo snel 

mogelijk te verlichten met een van onze diensten.

 » INVENTARISATIESERVICE

Onze nieuwe service, op afspraak zullen wij inventariseren 

welke en of er hulp nodig is tijdens geplande werkzaamheden. 

Op deze manier krijgt u inzage in werkelijke situatie op 

de locatie.



NOODLIFTEN.NL IS DÉ SPECIALIST
ALS HET GAAT OM HET PLAATSEN
VAN TIJDELIJKE TRAPLIFTEN. 
Noodliften.nl is al ruim 10 jaar specialist in het leveren van mobiliteit in tijden 

van nood. Wanneer u te maken krijgt met liftuitval zijn wij binnen 24 uur aanwezig 

om een noodlift of trapklimmer te installeren. Onze calamiteitendienst is 24/7 

bereikbaar en ook op locatie ontzorgen wij u en de bewoners. 

Per jaar plaatsen wij door heel Nederland gemiddeld 6700 noodliften en 

trapklimmers; alles om mensen weer in beweging te brengen. Wij zijn trots 

marktleider en bedenker van dit concept in Nederland. Ook is Noodliften.nl als 

enige door de fabrikant gecertificeerd installateur.
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STANDAARD 
INBEGREPEN ZIJN: 
 » Montage 

 » Trapverlichting

 » Informatie voor de bewoners

 » Demonstratie en proefrit onder begeleiding

 » Gratis gebruik van rollators en rolstoelen

 » 24/7 servicedienst, ook voor telefonische ondersteuning



80% VAN ONZE  
OPDRACHTEN IS GEPLAND.
Bijvoorbeeld als een lift stil wordt gezet bij planmatig of 

groot onderhoud. In zo’n situatie ontzorgen wij u volledig. 

Van te voren informeren wij alle gebruikers middels een 

brief. Hierin staat omschreven wat er gaat gebeuren en 

wie zij kunnen bellen bij vragen. 



Bij start van de liftwerkzaamheden verzorgen wij een 

duidelijke instructie over het gebruik van de noodlift. 

Waar wenselijk kunnen wij een lift assistent op locatie 

inzetten ter ondersteuning. Bij een trapklimmer is 

dit essentieel. 

Naast de inzet van trapliften en trapklimmers bieden 

wij een inventarisatieservice. Als ervaringsdeskundigen 

binnen de revalidatie en zorg weten wij als geen ander 

wat nodig is. Binnen deze service brengen wij de vraag 

naar extra mobiliteitsdiensten voor u in kaart. Ook het 

realiseren van een tijdelijke scootmobielstalling behoort 

tot de mogelijkheden.



WAT WIJ BELOVEN
 » 24/7 per dag, 365 dagen per jaar inzetbaar 

 » Binnen afzienbare tijd een lifthulp  
en of trapklimmer op locatie bij calamiteiten

 » Snel op locatie aanwezig om  
een Noodlift in te bouwen op werkdagen

 » Continuïteitsstaffel bij een servicecontract 

 » Laagste prijsgarantie

 » Ontzorging (direct contact met gebruikers op locatie)

 » Hoge klanttevredenheid

 » Altijd een schoon opgeleverd trappenhuis  
zonder boorgaatjes

HOE KUNNEN WIJ U  
IN BEWEGING BRENGEN?
Wij gaan hier graag met u over in gesprek, bel ons op 085-4863399.



LAAGSTE PRIJSGARANTIE
Bij Noodliften.nl begrijpen wij dat u bij liftuitval geen tijd 

heeft om veel offertes voor tijdelijke trapliften op te vragen. 

Daarom garanderen wij u de laagste prijs voor tijdelijke 

trapliften. Wanneer u een vergelijkbare offerte van een 

andere aanbieder hebt, kunnen wij u altijd een scherper 

aanbod doen.

Met onze online kostprijscalculator kunt u eenvoudig zien 

wat dit voor u betekent. U vindt de kostprijscalculator op 

www.noodliften.nl.  

WILT U EEN NOODLIFT AANVRAGEN?
NEEM DAN VRIJBLIJVEND CONTACT
MET ONS OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN.
Bellen kan op 085 4863399 of mail naar info@noodliften.nl. 



WE LUISTEREN GOED NAAR ONZE 
GEBRUIKERS EN OPDRACHTGEVERS.
Achteraf vragen wij de gebruikers en opdrachtgevers om feedback op onze 

dienstverlening. Wat ging goed? Wat kan beter? En wat moeten we niet meer doen? 

Hierdoor leren wij elke dag, hoe we ons werk beter kunnen doen



HART VOOR DE WERELD 
Naast dat wij hard werken hebben wij hart 

voor de wereld waarin wij opereren. Wij werken 

vanuit een Social Return on Investment; 

een deel van onze omzet wordt gebruikt om 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

weer aan het werk te helpen. 

Één van onze medewerkers, een 50-plusser, 

is zo bij ons terecht gekomen en is inmiddels 

een onmisbare kracht binnen ons team. 

Wij bieden ruimte voor stagiaires uit een bbl- of 

bol-traject om door te stromen. Naarmate ons 

bedrijf groeit willen wij meer stagiaires ruimte 

bieden en een erkend leerbedrijf worden.

OOK WERKEN WIJ AAN EEN DUURZAME  
EN GEZONDE LEEFOMGEVING:
 » Wij recyclen onze batterijen.

 » Wij hergebruiken onze onderdelen waar mogelijk.

 » Wij denken na over de planning van onze monteurs om  

zo de CO2-uitstoot te verlagen.



DE
CIJFERS

RUIM DRIEKWART VAN DE HURENDE 
65-PLUSSERS WOONT IN EEN  
SOCIALE HUURWONING.

65-PLUSSERS HEBBEN VOORAL  
MOEITE MET TRAPLOPEN.

65+  65+ IN CORPORATIEWONING

 65+ IN EEN ANDERE HUURWONING

Van de 100 65-plussers hebben er 

32 moeite met traplopen, of kunnen 

het niet zonder hulp.



HET AANTAL OUDEREN GROEIT.
Veel senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. 

Daarom moeten er tot 2021 jaarlijks zo’n 44.000 woningen 

bijkomen die geschikt zijn voor ouderen. Bijvoorbeeld woningen 

zonder trappen of winingen waar zorg op afroep beschibaar is.

MOBILITEIT WORDT STEEDS 
BELANGRIJKER. WIJ HEBBEN HIER 
ONS WERK VAN GEMAAKT.



WIE BEDIENEN WIJ?
Wij zijn trots marktleider op dit gebied in Nederland. Onze 

klantenkring is divers, van liftbedrijf tot woningcorporatie 

maar ook particuliere VVE’s.

FEITEN EN GETALLEN
Per jaar plaatsen wij gemiddeld 6700 noodliften en 

trapklimmers. Wij zijn een gezond en solvabel bedrijf 

en zijn de afgelopen jaren gestaag gegroeid.

Gemiddeld aantal liften per locatie  

(4-6 verdiepingen)
4-12 liften

wz plaatsingstijd van een lift  

per locatie
12 dagen

Snelheid van plaatsen van een lift  

op locatie
0,5 - 2,5 uur

Gezond bedrijf: liquiditeitspercentage 5,4%

Gezond bedrijf: solvabiliteitspercentage 78,4%
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EEN GREEP  
UIT ONZE
PARTNERS



Noodliften.nl B.V.

Marconiweg 6

4131 PD VIANEN

 +31(0)85 486 33 99 

 info@noodliften.nl 

 www.noodliften.nl


