OPLOSSING OP MAAT
OOK VOOR MENSEN
MET EEN BEPERKING

BIJ SENSEC BEN JE
ZEVEN KEER ZEKER

ZET DE
EERSTE STAP

Advies op maat

Heb je een fysieke beperking? Wil je toch
veilig en mobiel thuis wonen? Standaardoplossingen zijn vaak niet voldoende.

Elke woning is anders. Daarom komen wij
altijd ter plaatse voor aangepast advies.
Wij verkopen geen producten, wel oplossingen.

Wacht niet tot er iets gebeurt. Maak nu
werk van comfortabel en zelfstandig thuis
wonen. We komen naar je toe en doen
gratis een doorlichting van je woning.

Eenvoud loont
Daarom gaan we bij Sensec verder. We
hebben niet alleen nauwe contacten met de
belangrijkste leveranciers van producten in
ons vakgebied. We ontwerpen en ontwikkelen ook zelf oplossingen. Elke situatie is
anders. Door samen te overleggen, komen
we dikwijls tot opmerkelijke verbeteringen.
Eén plus één is drie.

Je bent zeker van producten die eenvoudig en
betrouwbaar zijn.

Puntjes op de i

COMFORTABEL
EN ZELFSTANDIG
THUIS WONEN IS
M’N LANG LEVEN!

Wil je voorstellen voor oplossingen en
een duidelijke offerte?
Ook die krijg je van ons – geheel
vrijblijvend.

Je krijgt offertes en facturen die kloppen.
Alles staat zwart op wit op papier.

Het oog wil ook wat
Onze oplossingen werken én ze hebben
een mooi ontwerp dat bij je omgeving past.

Sterke communicatie
Je stelt ons een vraag?
Binnen 24 uur krijg je antwoord.

“Dit is een prachtig huis,
maar met een drempel aan
de voordeur. Door de oplossing
van Sensec neem ik deze
hindernis met de glimlach.”

SOS subsidiehulp
Kom je in aanmerking voor overheidssubsidies?
Wij helpen je graag op weg.

Opgeruimd staat netjes
Wij laten na de werken alles netjes achter.

CORRECTE PLAATSING
DOOR VERTROUWDE GEZICHTEN
Onze eigen plaatsings- en onderhoudsdienst installeert zelf.
Zo ben je zeker dat het correct en volgens je wensen gebeurt.
Een complexe installatie? Dan werken we samen met specialisten.
Maar alleen als ze goedgekeurd werden door onze eigen diensten.
Je krijgt bij Sensec altijd de vertrouwde gezichten te zien.
Zo hoef je alles maar één keer uit te leggen en weten we
wat er vooraf afgesproken is.

veilig wonen
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veilig wonen

Producten en diensten voor
veilig en zelfstandig wonen
Eenvoudige oplossingen voor
comfortabel wonen

WAAROM WIJ WILLEN DAT JE
COMFORTABEL EN ZELFSTANDIG
BLIJFT WONEN
Techniek én werken met mensen. Van die combinatie hou ik. Daarom heb ik ook
de opleidingen industrieel ingenieur en kinesitherapeut gecombineerd.
Voeg daar nog eens jaren ervaring aan toe als manager in enkele Belgische
technologische topbedrijven, een flinke dosis gezond verstand en een passie voor
ondernemen.
Dat was genoeg brandstof om met Sensec te starten. Ons doel?
Senioren en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis laten wonen.
Met de nadruk op mobiliteit en veiligheid. We doen dat met slimme technische
middelen, het allerbeste wat op de markt te vinden is. Op één voorwaarde: onze
oplossingen moeten veilig en eenvoudig zijn.
Denk je er ook zo over? En is comfortabel en zelfstandig wonen het lange leven
van jezelf, van een familielid of van mensen uit jouw omgeving?
Laat ons dan samen werken aan onze grootste wens: iedereen veilig thuis.
Hou je leven veilig en mobiel!

Lieven Verstraeten
Bedrijfsleider Sensec
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BEWEEG VRIJ IN JE EIGEN HUIS

VOEL JE VEILIG IN JE EIGEN HUIS

Vrij in je eigen huis bewegen is de basis van zorgeloos en zelfstandig wonen.
Maak het jezelf gemakkelijk. Vraag Sensec gratis een grondige doorlichting van je woning.
Je mag er zeker van zijn: voor elk probleem is er een oplossing.

Een veilige wereld begint bij een veilige thuis. Daar moet je jezelf goed en zorgeloos voelen.
Is er toch hulp nodig? Dan moet je die snel kunnen inroepen. Neem contact op met Sensec voor
een gratis doorlichting van je woning. Wij garanderen dat je van onze offerte én
de voorgestelde oplossingen een sterker veiligheidsgevoel krijgt.

Badkamer

Slaapkamer en gang

Rond de woning

Personenalarmsysteem

Videoparlofoon

Drempelloos ga je veilig in je douche. Zit je liever? Dan installeren
we een douchezitje.

’s Nachts naar het toilet gaan in
het donker? Die tijd is voorbij. De
automatische nachtverlichting
springt aan als je uit bed komt.
Een klare kijk vermijdt ongelukken.

Je komt thuis als het donker is.
Hoe vermijd je hindernissen tot
bij de deur en hoe zie je makkelijk
het sleutelgat? Door de automatische verlichting van Sensec.

Snel reageren als er iets gebeurt? Dat kan. Als je een
personenalarmsysteem in huis hebt. Handig om in
noodgevallen snel een hulpverlener op te roepen. Het
systeem is te combineren met val- of dwaaldetectie,
het schakelen van verlichting of het aansturen van
een deurslot.

Hallo, wie staat er voor de deur? Je ziet het op het
schermpje dankzij de videofoon. Die werkt handenvrij
en eenvoudig. Voordeel: je hoeft je niet naar de deur
te spoeden en je laat alleen gewenste gasten binnen.

Inbraak- en brandalarmsystemen

De moderne zorgdomotica stelt je in staat je omgeving te besturen. Met één druk op de knop of één
toets op je smartphone of tablet-pc bedien je automatisch de lichten, deuren, rolluiken, enzovoort. De
Sensec Easy Home Control wordt je beste vriend. Jij
bent de baas, de techniek doet het werk.

Toilet
Dankzij een toiletleuning – vast of
opklapbaar – heb je een hulp om
te staan of te zitten. Of wat dacht
je van het toilet enkele centimeters te verhogen? Het is vaak een
wereld van verschil.

Drempels en hellingen
Laat je niet meer ontmoedigen
door een drempel – soms van
maar enkele millimeters – of een
hoge opstap. Sensec plaatst een
drempelovergang of een hellingbaan. En je vliegt er weer over …

Deuren
Deuren kunnen verbreed worden
voor een betere doorgang. Heb
je moeite met deuren te openen,
te sluiten of op slot te draaien?
Dankzij Sensec gebeurt dat automatisch, zelfs van op afstand.

Trap
Altijd weer de trap nemen, kost
dat moeite? Met onze trapliften
wordt het een plezier om naar
boven en beneden te gaan. Ze
nemen weinig plaats in van de
bestaande trap en overbruggen
hoeken en bochten met het
grootste gemak.

Voorkomen is beter dan genezen. Laat indringers
met slechte bedoelingen voor de deur staan. Door
eenvoudige alarmsystemen tegen inbraak en brand
slaap je op beide oren.

Zorgdomotica

STEEK DE KOPPEN SAMEN MET SENSEC
Vraag advies. Wij komen de thuissituatie bij jou ter plaatse bekijken.
Denk vooruit. Door nu je huis aan te passen doe je jezelf een veel langere
zelfstandigheid cadeau.
Bespaar geld. Veel van onze oplossingen kosten minder dan de huur van een
kleine kamer in een rust- en verzorgingscentrum.

Klop aan bij Sensec voor woningdoorlichting, advies, duidelijke offertes,
levering en plaatsing van producten en begeleiding bij het gebruik.

“Dankzij mijn bril zie ik goed.
Dankzij Sensec woon ik veilig.”

“De veiligste plaats op de planeet.
Dat is hier bij mij thuis.
En daar heeft Sensec voor gezorgd.”

