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Zorg sloten 
Regelmatig krijgen wij vragen 
over automatische sloten en hun 
gebruiksvriendelijkheid en 
veiligheid.

In deze nieuwsbrief willen wij 
hier uitleg over geven                              
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tijdelijk of voor 
langere tijd 

Vaak zijn zorg sloten een 
tijdelijke voorziening. 
Toekomstgericht Wonen 
heeft hiervoor een uitwissel 
systeem ontwikkeld .

Voor het plaatsen en 
verwijderen wordt een 
eenmalig bedrag  gerekend  en  
verder een huur tarief per 
week.

Het slot dat met de 
bewoner 
meebeweegt 

Automatische sloten worden 
bij intensieve verzorging 
toegepast, maar wat als de 
bewoner ’s nachts naar buiten 
gaat. Het CES slot heeft een 
unit die dit detecteert en 
direct een signaal naar familie 
en/of zorg stuurt.

Het CES-EASY slot is een Nederlands product, maar de 
cilinder wordt vervaardigt bij het moederbedrijf CES in  
Duitsland. In samenwerking met een Nederlands ingenieurs 
bureau is de veilige electronica en software ontwikkeld. 
Het slot is special ontwikkeld voor de zorg en kan met een 
gewone sleutel, smartphone, tag of pincode worden 
geopend. Ook zit er een duidelijke afstand bediening bij en 
is hij van binnen door aan de knop te draaien te openen. 
Deze knop is er ook in een vergrote uitvoering . 
Er zit een duidelijk software progamma bij en een 
gebruiksvriendelijke app waarmee de zorgverlener, familie 
of bewoner makkelijk via hun telefoon of tablet toegang tot 
de woning krijgt.  
Hier is voor het slot geen internet en wifi nodig.  
Ook kan de centrale toegangsdeur beneden geopend 
worden en is het mogelijk om een gebouw met meerdere 
bewoners met maar een systeem te bedienen, maar heeft 
iedereen een eigen slot met eigen sleutel en code. 
Wij leveren dit slot in samenwerking met Lockmaster 
Benelux uit Volendam. 
Graag komen wij bij u langs met een demonstratie- 
opstelling zodat u zelf kunt ervaren hoe het slot werkt.
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Automatische deuropeners worden steeds vaker 
toegepast. Of het nu de buitendeur of de binnendeur 
is, ze zijn door hun diversiteit breed inzetbaar. Zeker 
als iemand met een rolstoel, tippelstoel of rotator door 
het huis beweegt. Ook kunnen ze bij ziekte tijdelijk 
geplaatst worden met een huurovereenkomst. Dit 
voorkomt hoge kosten. 

Onze automaten worden geleverd door Kramer 
Toegangs-techniek, een betrouwbare partner die al 
vele grote bedrijven waaronder Texaco van toegangs 
techniek voorziet.

Automatische 
deuren

Ook schuifdeuren worden steeds vaker 
toegepast omdat ze veel ruimte creëren. Er 
is immers geen deur van 90 cm breed met de 
bijbehorende draaicirkel meer nodig. Deze 
oplossing kan net de ruimte zijn die nodig is 
om veilig en ruim door de woning te 
bewegen en kan het verlichting brengen voor 
de verzorging die met de bewoner door het 
huis loopt. 
Openen kan handmatig of automatisch 

Dit was onze eerste uitgave van de Toekomstgericht Wonen nieuwsbrief en hopen we dat u het 
een informatief item vond. Als u meer wilt weten dan kunt u ons altijd bereiken op onderstaande 
nummer en kunnen we bij u langs komen om u breder te informeren over onze diensten en 
oplossingen bij langer thuiswonen..

Vriendelijke groet, 
 
yvo de ruijg 
Toekomstgericht Wonen 
tel: 0613188092 
www.toekomstgerichtwonen.nl
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