
 

 

Informatie en tips voor veilig gebruik scootmobiel 

 

Waar mag je rijden met een scootmobiel? 

• Op de stoep, voetpad en in de winkelstraat. Er gelden dezelfde (voorrangs)regels als een 

voetganger. Jij moet hierbij wél de snelheid van een voetganger aannemen, maximaal 5 km/u. 

• Op het fietspad of weg als er geen fietspad is. Er gelden dan de (voorrangs)regels van een fietser 

en je mag hier ook met hogere snelheid rijden. 

Snelheid 

• Pas de snelheid aan op de ondergrond 

• Matig snelheid als de ondergrond ongelijk, hobbelig of zacht is 

• Matig snelheid voor een bocht en helling 

• Stoppen doet je door de gashendel langzaam los te laten. Als je snel loslaat, staat de scootmobiel 

direct stil. Het verkeer achter jou heeft dan minder tijd om te reageren. 

Drempels en op- en afritten 

• Matig snelheid 

• Ga altijd recht over een drempel of op/afrit.  

Met de scootmobiel naast elkaar rijden 

De scootmobiel heeft een bepaalde omvang. Vanwege deze omvang is het niet toegestaan om bij het 

rijden op de weg of fietspad naast een andere scootmobiel of weggebruiker te rijden. Op de stoep is 

dit wel toegestaan. 

Veiligheid 

• Zorg dat je zelf goed zichtbaar bent. Eventueel kunt je een reflecterend hesje over de rugleuning 

doen. 

• Doe geen onverwachte dingen (zoals gashendel abrupt loslaten) 

• Rij zoveel mogelijk rechts 

• Geef altijd richting aan, met de hand of met het knipperlicht 

• Verlichting vergroot de zichtbaarheid 

De veiligheid van een scootmobiel staat of valt met het rijgedrag van de gebruiker.  

Verzekering 

Het is in Nederland verplicht om een scootmobiel WA te verzekeren. Bij een scootmobiel van de 

WMO is de WA-verzekering geregeld door de gemeente. 



 

Opladen 

• Het opladen van een scootmobiel duurt 10 uur. Het is beter om de laadcyclus niet te 

onderbreken, dit gaat ten koste van de levensduur van de accu’s. 

• Voor alle type acculaders geldt dat een groen lampje aangeeft dat de lader klaar is met laden, de 

accu’s zijn vol. De acculader stopt dan automatisch met laden. 

• Ook als je de scootmobiel langere tijd niet gebruikt, moet voor kwaliteit van de accu’s de 

scootmobiel eens per maand opgeladen worden. 
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