Welke maatregelen
heeft u getroffen om
ontspannen en veilig
te wonen?

Vertrouw op Visit
Rookmelder
“Heel gelukkig ermee, ik voel me
veiliger en onafhankelijker.”
Marian Nas-Derks (65 jaar)
“Ik ben erg blij met de bel, wekker
en brandmelder. Het geeft mij een
veel zekerder gevoel en ik voel me
veiliger in huis.”
Jantje Wiersema-Tees (76 jaar)

Deurbel
“Nog beter dan in mijn stoutste dromen. Voor het eerst in 35 jaar kan ik
nu “zelf” op de deurbel reageren.”
Diana van Dijk (57 jaar)
“Visit werkt goed voor mij. Zo hoef
ik niet meer op de bel te letten. Voor
mij een hele verbetering.”
Anoniem, man (72 jaar)

Telefoon
“Ik ben tevreden en vind het prettig
dat ik het weer merk als de telefoon
gaat of iemand voor de deur staat.”
Y. van Tuyll (63 jaar)

Babyfoon
“Het is zo ﬁjn dat de babyfoon er ook
op staat. Zo voel ik me veilig in huis
en hoef ik niet overal extra alert op
te zijn. Ik ben niet meer bang dat ik
niet alles hoor.”
Anoniem, vrouw (41 jaar)

Flitslamp
“Ik ben erg tevreden met de
ﬂitslamp want ik kan overal in mijn
kamer zien dat er aangebeld wordt.
Nu mis ik eindelijk de bel niet meer,
anders laat ik iedereen voor de deur
staan.”
Anoniem, man (31 jaar)

Wekker
“Ik durf nu weer rustig in de
morgenuren in slaap te vallen. Was
even wennen maar ik zou nu niet
meer zonder kunnen.”
Anoniem, vrouw (62 jaar)
“Eindelijk weer zelfstandig wakker
worden van de wekker. Top product.”
Anoniem, vrouw (66 jaar)

Bereikbaar en veilig:
24 uur per dag

Soms wilt u even geen hoortoestel dragen,
bijvoorbeeld wanneer u van uw nachtrust
geniet. Uw partner of een huisgenoot kan
dan het luisteren overnemen, maar wat als u
(even) alleen bent?

U blijft dichtbij uw baby ook als
u in de andere kamers van uw
huis bent. Stel de babyfoon zo
in zodat u bij elk geluidje gewaarschuwd wordt of kies voor
een minder gevoelige instelling.

Vertrouw op onze Visit wekker. U bent verzekerd van een
goede nachtrust en u zult geen
signaal meer missen. U wordt
gewekt door geluid, ﬂits en/of
het bijgeleverde trilkussen.

Wist u dat uw neus in diepe
rust is als u slaapt? Hierdoor
wordt u bij brand niet wakker
van de rook. Omdat elke seconde telt is tijdige alarmering
essentieel. Als u slaapt blijft de
rookmelder wakker.

Uw visite is er! Laat ze niet
meer onnodig wachten. Of
verwacht u een pakketje?
Nooit meer een onterecht “We
hebben u gemist” briefje in de
brievenbus.

Een vluchtsleutel is een praktisch hulpmiddel om uzelf in
veiligheid te brengen. Bij brand
is er geen tijd om te zoeken
naar de juiste sleutels van de
deur. Hang uw vluchtsleutel op
uw vluchtroute zodat u geen
kostbare tijd verliest.

Een gezellig telefoongesprek
missen is jammer maar niet
onoverkomelijk. Maar wat als
uw beller u nodig heeft vanwege een onvoorziene situatie?
De telefoonzender zorgt dat u
bereikbaar blijft.

Zonder hoortoestel kunt u de reguliere
rookmelder minder goed horen of misschien
helemaal niet horen. Bij brand is tijdige
alarmering essentieel. Wist u dat u
doorgaans maar 3 minuten heeft om uzelf in
veiligheid te brengen?
Met Visit bent u niet meer afhankelijk van
anderen. En zelfs zonder hoortoestel bent u
op tijd gewaarschuwd.
De ontvangers
De Visit wekker en pager of ﬂitslamp houden
u op de hoogte van de gebeurtenissen in en
om uw huis.

Pager

Wekker

Flitslamp

Deze ontvangers zijn voorzien van vier gekleurde lampjes met bijbehorende iconen.
De kleur van het lampje geeft aan welke
zender een signaal geeft. Zo weet u precies
waar uw aandacht nodig is.

Maak kennis met Visit
In de brochure “Visit Bereikbaarheid en Veiligheid”
leest u alles over het wek- en
waarschuwingssysteem.

Visit
Bereikbaarheid en Veiligheid

Vraag uw audicien naar de
vergoedingsvoorwaarden
van uw zorgverzekeraar.
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