BON

veilig wonen

Laat je huis
GRATIS doorlichten
door SENSEC.
SENSEC is een jong bedrijf met

Vul je gegevens in op onderstaand formulier en bezorg het
ons per post of via mail. Wij nemen dan zo snel mogelijk
contact met je op.

een hart voor ouderen en komt
tegemoet aan een belangrijke
hedendaagse vraag:

U bent niet meer
zo jong?
U wilt comfortabel,
veilig en zelfstandig
wonen?

LEVENSLANG THUIS WONEN.
Naam:

....................................................................................

Adres:

....................................................................................

SENSEC werkt samen met
betrouwbare leveranciers
van producten die ook in zieken-

....................................................................................

huizen en rusthuizen gebruikt
Tel.:

....................................................................................

Gsm:

....................................................................................

worden.
De totale service omvat:

E-mail: ....................................................................................

woningdoorlichting, advies,
duidelijke offerte, levering en
plaatsing van producten,
begeleiding bij gebruik, nazorg ...

Tel. +32 14 540 430
Gsm +32 476 550 430
info@sensec.be
www.sensec.be
BTW BE 0880.347.848
Registratienummer 02 26 10
Erk.nr. FodBin 20 1582 10
KBC 733-0340703-69
IBAN BE71 7330 3407 0369
BIC KRED BE BB

V.u.: Lieven Verstraeten, Achter de Hoven 69, 2230 Herselt

SENSEC
Achter de Hoven 69
2230 Herselt

Producten en diensten voor
VEILIG & ZELFSTANDIG WONEN
Eenvoudige oplossingen voor
COMFORTABEL WONEN
Kennis en ervaring van
ingenieurs en kinesitherapeuten

SENSEC
MAAKT
VAN JE HUIS
EEN
LEVENSLANGE
THUIS!

veilig wonen

ZICH VEILIG VOELEN
speelt een rol
voor
jong en oud.

Jonge ouders zorgen ervoor dat hun peuters voldoende
speelruimte hebben, dat ze niet bij de stopcontacten
kunnen, dat ze niet van de trap vallen ... Ouders met
tieners in huis zorgen ervoor dat hun kroost voldoende
ruimte krijgt voor studie, hobby’s ...

De baby voelt zich veilig in zijn warme wiegje,
de oudere in zijn gezellige woonst.
VEILIGHEID is niet altijd vanzelfsprekend,
maar vergt soms wat inspanning.

Voor senioren die zich VEILIG willen voelen, zijn
er vandaag de dag heel wat hulpmiddelen.

SENSEC biedt vele middelen
om de VEILIGHEID
op een eenvoudige manier
te verhogen:

Sensec

Voor velen die de leeftijd van 50 bereikt hebben,
betekent COMFORT IN HUIS zich gemakkelijk,
zonder hindernissen, in de hele woning kunnen
verplaatsen. De kans op ongelukken thuis (struikelen,
uitschuiven …) stijgt immers sterk met de leeftijd.

» inbraak-alarmsystemen
» personen-alarmsystemen
» video-parlofoonsystemen
Meer productinformatie op www.sensec.be

» inloopdouches, douches met lage drempel,                           
doucheleuningen, douchestoelen
» hellingbanen, drempelovergangen
» automatische deursloten, deuropeners
» toiletsteunen, toiletverhogers
» trapliften, trapleuningen
» antislip oplossingen (vloeren, stroken)
» automatische nachtverlichting
» ingewerkte vloermatten
» diverse oplossingen, op maat gemaakt

veilig wonen

SENSEC biedt veilige en
eenvoudige oplossingen voor
COMFORT IN EN ROND HET HUIS:

T.a.v. Lieven Verstraeten
Achter de Hoven 69
2230 Herselt

COMFORT IN HUIS betekent
voor elk individu en
voor elke leeftijdsgroep
iets anders.

