
Vertrouw op Visit

Hoe blijft u
bereikbaar en veilig

wonen?



Waarom iedereen vertrouwt op Visit

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)

Deurbel
“Ik ben echt heel blij met de deurbel 
met pager. Ook als ik boven bezig 
ben en de wasmachine staat aan, 
dan merk ik als iemand beneden 
aan de deur gebeld heeft.
Ook de wekker doet het prima. Dan 
sta ik met een grote lach op.” 
Mevrouw Kraaikamp-Lapré (64 jaar)

“Nog beter dan in mijn stoutste 
dromen. Voor het eerst in 35 jaar 
kan ik nu “zelf” op de deurbel 
reageren.”
Mevrouw Van Dijk (57 jaar)

Telefoon
“De producten die ik in huis heb 
werken echt uitstekend. Ben ik even 
buiten en er staat iemand aan de 
voordeur dan krijg ik meteen een 
melding op mijn telefoon via de Visit 
app. Perfect gewoon.”
Meneer Patelski (51 jaar)

Wekker
“Doet het goed! Ik verslaap me niet 
meer. Super!”
Mevrouw Weij-Winnemuller (73 jaar)

“Geweldig, ik hoor de bel, ik word 
gewekt, het doet wat het belooft.”
Mevrouw Westerhoven-Prins
(71 jaar)

Rookmelder
“Ik voel mij een stuk veiliger thuis. 
Bij mij is het product ingesteld 
voor meldingen van de voordeur, 
de portiekdeur en het brandalarm. 
Prettig product, alles heel duidelijk 
en het ziet er ook netjes uit.”
Mevrouw Brands (38 jaar)

“Het wek- en waarschuwingssysteem 
is voor mij een onmisbaar product 
omdat het een veiliger gevoel geeft 
als ik mijn hoortoestellen uit heb. Dit 
is nu mijn derde systeem van MCS 
en het volgende hopelijk ook weer.”
Anoniem, man (70 jaar)

Flitslamp
“Sinds ik het systeem heb waarmee 
met een flits zichtbaar is dat er 
iemand aan de deur gebeld heeft, 
is mijn leven veel makkelijker 
geworden.”
Mevrouw Kamer (67 jaar)



Onafhankelijk en zelfredzaam
De deurbel niet gehoord. Weer verslapen. Een 
oproep gemist. Ervaart u dit? Ook als u een 
hoortoestel draagt? Vertrouw op Visit.

Het Visit wek- en waarschuwingssysteem zorgt 
ervoor dat u de deurbel, telefoon, babyfoon 
en rookmelder kunt waarnemen. U hoeft niet 
meer de hele dag gefocust te zijn op deze 
signalen óf afhankelijk te zijn van anderen.

Visit bestaat uit een set draadloos verbonden 
zenders en ontvangers verspreid door uw huis. 
Wanneer een zender een activiteit (zoals de 
deurbel) detecteert, waarschuwt de ontvanger 
u met geluid, flitsen en/of trillingen.

Gebruik Visit met of zonder uw hoortoestel om 
in contact te blijven met uw omgeving. Zodat u 
24/7 onafhankelijk en zelfredzaam blijft.

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

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. 

Wekker FlitslampPager

Visit wek- en waarschuwingssysteem
De Visit wekker en pager of flitslamp houden u 
op de hoogte van de gebeurtenissen in en om 
uw huis. 

Heeft u een mobiele telefoon, 
tablet of smartwatch? Nu 
kunt u deze toevoegen aan 
uw Visit-systeem door middel 
van de Bluetooth Mobiele 
telefoonzender.

Vertrouw op Visit

Wilt u weten wat 
het Visit wek- en 
waarschuwingssysteem 
voor u kan betekenen? 
Scan de QR-code.

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.

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.

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 ge-
waarschuwd wordt of kies voor 
een minder gevoelige instelling.



Maak kennis met Visit
In de brochure “Visit 
Bereikbaarheid en 
Veiligheid” leest u 
alles over het wek- en 
waarschuwingssysteem.
Vraag uw audicien naar de 
vergoedingsvoorwaarden 
van uw zorgverzekeraar.

Visit
Bereikbaarheid en Veiligheid 

Multi Care Systems
Drachmeweg 2
2153 PA Nieuw-Vennep
Telefoon 023 5544011
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