BON

veilig wonen

Laat je huis
GRATIS doorlichten
door SENSEC.

SENSEC is een jong bedrijf
dat tegemoetkomt aan een

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.

belangrijke hedendaagse
vraag: COMFORTABEL &
ZELFSTANDIG THUIS WONEN,
ook voor mensen die revalideren

Naam:

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

en mensen met een beperking.

Adres:

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

SENSEC werkt samen met
betrouwbare leveranciers

....................................................................................
Tel.:

Vrij kunnen
bewegen in huis
is voor u essentieel?
U wilt
comfortabel,
veilig en
zelfstandig
wonen?

van producten die ook in
ziekenhuizen en revalidatie-

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

centra gebruikt worden.
Gsm:

....................................................................................
De totale service omvat:

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

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

SENSEC
Achter de Hoven 69
2230 Herselt

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

Tel. +32 14 540 430
Gsm +32 476 550 430

nazorg ...

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
PRAKTISCHE
THUIS!

veilig wonen

Net zoals er geen twee
mensen hetzelfde zijn, zijn
er ook geen twee huizen
die identiek zijn. Iedereen
verwacht wel iets anders van
zijn huis.

REVALIDATIE is iets waarmee we op alle leeftijden
geconfronteerd worden. Zowel verwacht als onverwacht.
Zowel kortstondig als voor langere periodes.

SENSEC biedt veilige, eenvoudige en esthetische
oplossingen voor COMFORT IN EN ROND UW HUIS,
zodat u zorgeloos kan revalideren:

ZICH THUIS VOELEN in
zijn huis is echter een wens
die iedereen heeft: jong en
oud, alleenstaanden en grote
gezinnen ... Om zich thuis te
voelen heeft de ene een zalige
luie zetel nodig, een andere
een knusse open haard en
een derde de modernste
kookapparatuur.

» badkamer- & toiletaanpassingen
» automatische deursloten, deuropeners
» hellingbanen & drempelovergangen
» bedieningen op afstand
» trapliften

Sensec

» diverse oplossingen, op maat gemaakt

SENSEC biedt aan
mensen die revalideren
en mensen met een

om zich THUIS te voelen
IN HUN EIGEN HUIS.
“Zich gemakkelijk,
zonder hindernissen, in
de hele woning kunnen
verplaatsen” is hierbij
onze leidraad.

ZICH VEILIG VOELEN speelt een belangrijke rol vandaag
de dag.
VEILIGHEID is niet altijd vanzelfsprekend, maar vergt
soms wat inspanning. We willen ons VEILIG VOELEN op
straat, maar ook wanneer we thuis zijn.
Voor degenen die zich thuis VEILIG willen voelen, zijn er
vandaag de dag heel wat hulpmiddelen.

SENSEC biedt vele middelen om de VEILIGHEID op
een eenvoudige manier te verhogen:
» inbraak-alarmsystemen
» personen-alarmsystemen
» video-parlofoonsystemen
Meer productinformatie op www.sensec.be

veilig wonen

beperking de middelen

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

Bij REVALIDATIE denken we vaak aan ziekenhuizen en
revalidatiecentra. REVALIDATIE gebeurt echter ook thuis.

