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Stallen in algemene ruimten/gangen/trappenhuizen in 
portieketagewoning of galerijflat 
Dit is een lastige puzzel wanneer geen elektra aanwezig is. Meestal wil de eigenaar van 
het gebouw elektra alleen door een gecertificeerd (hun vaste) elektricien laten aanleggen. 
Ook kan het privé-verbruik van elektra van een algemene groep een probleem opleveren. 
Een ander obstakel is dat gestalde scootmobielen (brand)doorgangen kunnen blokkeren.

KLUSWIJZER StAllen SCOOtMOBiel

wanneer
Een scootmobiel is alleen een oplossing indien de bewoner 
deze ook veilig kan stallen en opladen. Gemeenten stellen 
dit vaak ook als eis bij het toewijzen van een scootmobiel.
Waar moet je bij de stallingsvraag op letten?

Stallen binnenShuiS 
Wanneer geen stopcontact in de buurt is: in huurwoningen 
is het meestal niet toegestaan zelf stopcontacten aan te 
leggen. Losliggende verlengsnoeren zijn meestal geen 
optie (pas op voor losse kabels over de vloer in huizen 
van oudere mensen), dus schroef de stekkerdoos vast 
en gebruik kabelklemmen voor het snoer. Een opdek-
wandcontactdoos met een leiding in een kabelgoot en een 
stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact kan ook een 
oplossing zijn.
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opritjeS
Zie ook kluswijzer ‘drempelhulpen & opritjes’.

ZelFBOuw-OPRit VAn HOut OF KunStStOF 
Bij een hoogteverschil van 7 cm of meer, van bijvoorbeeld watervast multiplex van mini-
maal 18 mm dik en voorzien van antislip-rubber. Alternatieven hiervoor zijn hardhouten 
vlonderdelen, vlonderdelen van geïmpregneerd hout of kunststof.

tRAAnPlAAt 
Vooral handig bij wat 
grotere hoogteverschillen 
(3 tot hooguit 15 cm). 

Stallen in berging of 
Schuurtje in de tuin
Een schuurtje of berging is mogelijk een oplossing voor 
stalling, maar daar is niet altijd een elektra-aansluiting 
aanwezig om het op te laden. Soms kun je eenvoudig 
elektra vanuit de woning doortrekken. Gebruik daarvoor  
altijd grondkabels (YMVK-as kabel met extra sterke  
isolatie) en grondplaat of slagvaste elektrabuis om  
doorsteken met bijvoorbeeld een spade te voorkomen. 

let OP! 
Bij een scootmobiel: houd rekening met de 
draaicirkel en de vrije bodemhoogte.

OPHOGen
Soms is het eenvoudiger 
de aanwezige tegels op te 
hogen met zand. Vulzand 
is niet duur en gewoon 
verkrijgbaar bij de bouw-
markt; de klus kan wel 
fysiek zwaar zijn. En vraag 
eerst toestemming aan de 
eigenaar van de grond.
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