Woning Doorlichtingen &
Aanpassingen
•

In en uit het bad stappen is echt gevaarlijk in mijn badkamer. Het bad is veel
te hoog en de vloer is zo glad als mijn voeten nat zijn...

•

Ik wil levenslang thuis blijven wonen, maar mijn huis is eigenlijk niet aangepast...

•

Het zou toch handig zijn als ik wat extra steun had bij het gaan zitten en rechtkomen van toilet...

•

Elke nacht moet ik wel eens naar het toilet. Mijn partner wordt dan telkens wakker omdat ik het
licht moet aansteken...

•

Mijn woning is echt niet meer aangepast voor mij. Die drempels zijn gevaarlijk en om de trap op
te kunnen kan ik best wat hulp gebruiken...

In al deze gevallen kunnen een woningdoorlichting door SENSEC en enkele aanpassingen een
oplossing bieden. Grote veranderingswerken zijn daarbij dikwijls niet eens nodig.

Hoe werken wij:
•

•

Wanneer wij ter plaatse komen gaan we eerst rond de tafel zitten.
We bespreken de huidige woonomgeving en gaan na wat uw
specifieke wensen zijn.
Daarna bekijken we de ‘knelpunten’ en zien we welke oplossingen
mogelijk zijn.

Woningaanpassingen gaan van zeer kleine ingrepen tot de grotere
veranderingswerken. Wij komen daarom graag ter plaatse om uw
woonsituatie te bekijken. Samen met u zoeken we dan naar de beste
mogelijkheden om uw comfort en veiligheidsgevoel te verbeteren...

SENSEC biedt eenvoudige producten en diensten aan die erop gericht zijn om ieders
woonomgeving zo veilig mogelijk te maken.

SENSEC MAAKT VAN JE HUIS EEN LEVENSLANGE THUIS !
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Voordelen op een rij:
•

Eenvoudige oplossingen en installatie:
Bij het zoeken naar de gepaste oplossingen houden wij altijd rekening met de bestaande
situatie. Wij proberen daarbij kap- en breekwerk zoveel mogelijk te beperken. Mocht dit toch
niet mogelijk zijn dan zoeken wij steeds samen met u naar een gepaste werkwijze.

•

Betrouwbaarheid:
SENSEC werkt enkel met producten van de grote merken die een jarenlange ervaring kunnen
voorleggen in gelijkaardige sectoren. Het zijn typisch die sectoren waar men intensief gebruik
maakt van deze materialen vb. ziekenhuizen,
rusthuizen, service-flats...

•

Een mooi design:
Het oog wil ook wat. Daarom letten wij er ook op
dat onze oplossingen wel passen binnen de
bestaande omgeving.

•
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In zee met SENSEC:
Werken met SENSEC betekent eenvoudige oplossingen waarbij de klant steeds centraal staat:
•

Eenvoud: Wij selecteren onze producten op basis van hun betrouwbaarheid en hun eenvoud.

•

Advies op maat: Wij komen altijd ter plaatse om een aangepast advies te geven.

•

Geen verrassingen: Offertes en facturen worden duidelijk en zonder “geheimen” opgesteld.

•

Vraag en antwoord: Wij doen al het mogelijk om uw vragen te beantwoorden binnen de 24u.

•

Subsidie hulp: U komt in aanmerking voor overheidsubsidies? Wij helpen u graag verder.

•

Opgeruimd staat netjes: De stofzuiger is voor ons een belangrijk werkinstrument.

Andere SENSEC producten & diensten:
Eenvoudige inbraak & personen alarmsystemen ♦ Handenvrije video parlofoons ♦ Hellingbanen
Onze diensten zijn onze belangrijkste troeven. SENSEC heeft de kennis van ingenieurs en
kinesitherapeuten in huis om een volledige doorlichting van uw woning te doen op het vlak van
personen alarmering, valpreventie en ergonomie (o.a. toilet en badkamercomfort).

