
In deze zomernieuwsbrief delen we heel wat nieuws met jou, maar willen we je in de 
eerste plaats uitnodigen een afspraak  te maken tijdens onze 3-daagse opendeur in 
Jabbeke of Hoevenen op 10, 11 of 12 september.  

Zelfstandig
met minder 

zicht?

• Corona trok een streep door veel van onze geplande demo- en opendeurdagen.  Ook het 
najaar is nog wat onzeker. Om jullie ook tijdens de lock-down te informeren organiseerden 
we online demo’s / webinars over vergrotingssoftware, beeldschermloepen in al hun 
varianten (draagbaar, zonder en met spraak), brailleleesregels, enz. De opname van de 
online demo kun je steeds uitgesteld bekijken op www.sensotec.be/online-demos-webinars/. 
Of later geplande demodagen doorgaan, kun je altijd checken op www.sensotec.be/demodagen.

• Op pg 2 lees je hoe we jouw bezoek aan één van onze demozalen in goede banen leiden.

• Nieuw in gamma: Op pg 3 ontdek je onze nieuwe producten. De Vo-box zorgt voor vergroting 
van je tv-ondertitels. Dit is een variant van de Go-box voor gesproken ondertiteling!  Een aantal 
nieuwe lampen vervoegden ons Daylight gamma. 

• Zomerkorting: Koop online op www.sensotec.be en ontvang 10% korting in de maanden juli en 
augustus!

Wat is nieuw? Lees onze weetjes en mis niets.

Kom naar de Sensotec 3-DAAGSE OPEN-
DEUR voor visuele hulpmiddelen, 
alleen op afspraak!

• ruim gamma, de nieuwste producten  
• probeer onze oplossingen zelf uit 
• ontvang persoonlijk advies

Info of een afspraak? BEL | MAIL
Jabbeke: 050 39 49 49 | Hoevenen:  03 828 80 15 

sales@sensotec.be

www.sensotec.be

 do. 10 september
 vr. 11 september
 za. 12 september

JABBEKE
HOEVENEN



Is je hulpmiddel aan 
vernieuwing toe?
Vertoont je toestel mankementen? 
Is je hulpmiddel nog compatibel met 
je pc en geschikt voor je huidige situatie?

Technologie staat niet stil. Jouw leven 
evenmin. Kom je in aanmerking voor 
een tussenkomst van het VAPH en is 
de refertetermijn verstreken, overweeg 
dan een nieuwe aanvraag. Maak een 
afspraak  en ontdek onze nieuwste 
oplossingen. 

 ; donderdag 10/09
 ; vrijdag 11/09
 ; zaterdag 12/09
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Sensotec zet 3 dagen lang zijn deuren voor je open. Grote groepen ontvangen 
kan nu nog even niet. Daarom werken we uitsluitend op afspraak, van 8u30 
tot 16u30. Maak zelf je afspraak in onze online agenda www.sensotec.be/
demodagen of contacteer ons. We voorzien de nodige maatregelen om zowel 
jouw als onze gezondheid te garanderen. 

Vlamingveld 8
8490 Jabbeke
T: 050 39 49 49

Sensotec Jabbeke
Antwerpse Steenweg 96
2940 Hoevenen
T: 03 828 80 15

Sensotec Hoevenen

Breng deze strook mee naar je opendeurafspraak en geniet van je korting!

Uitgebreid gamma hulpmiddelen 

Alle oplossingen voor vergroting, pc, lezen, 
braille, spraak, huishouden, tv en telefonie.

Onze demozalen zijn terug open, op afspraak!
We helpen je graag in je zoektocht naar het juiste hulpmiddel

We zijn blij dat heel wat klanten opnieuw de weg naar onze demozalen in Jabbeke en Hoevenen 
vinden. Niets gaat boven een persoonlijk gesprek waarbij we naar jouw situatie luisteren en 
de mogelijke oplossingen hierop afstemmen. Natuurlijk dragen we daarbij zorg voor jouw en 
onze gezondheid. Onze medewerkers dragen steeds een mondmasker. We vragen dat je er zelf 
ook één draagt. Ze zijn gratis ter beschikking. We voorzien ook handschoenen, ontsmettende 
handgel, voldoende ruimte, goed zichtbare signalisatie en we ontsmetten de demotoestellen en 
demoruimte voor en na elk gebruik. Een zorgenvrij bezoekje dus!

Ontvang 
5% korting (*)

op je opendeur-
dagaankoop!

1,5 m

(*) niet cumuleerbare 
promotie, bij contante 
betaling

Probeer onze visuele oplossingen zelf uit tijdens een persoonlijke 
afspraak in één van onze demozalen of tijdens een thuisbezoek 
wanneer de verplaatsing maken moeilijk is.



Vo-box: vergrote tv-ondertitels

De Vo-box vergroot de ondertitels op je tv-scherm en 
verhoogt het contrast zodat je ze ook met verminderd 
zicht opnieuw kunt lezen. Het strak vormgegeven, kleine 
doosje van ongeveer 10 op 10 cm kun je via een hd-
mi-kabel met je decoder en tv verbinden.

Aansluiten is zo eenvoudig dat je dit - ook met twee 
linkerhanden - gemakkelijk zelf kunt. Met een eenvou-
dige afstandsbediening kan je de grootte, kleur en 
achtergrondkleur, lettertype en uitlijning van 
de ondertitels aan je voorkeur aanpassen.

Het werkt zonder internet en je hoeft er 
geen abonnement voor te betalen. Naast de 
Vo-box bestaat ook de Go-box. Dit bakje ver-
groot de ondertitels niet maar leest ze voor.  

Meer informatie op www.sensotec.be/product/vo-box/ waar je ook 
de productvideo met meer uitleg kan bekijken!

Schaf je je eerst een Vo-box 
aan, dan kun je er nadien 
ook nog deze spraak aan 
toevoegen. 

Nieuwe lampen en loepen!

Zaklichtloepen Mobilux Led  van Eschenbach. NIEUW: de Mobilux 
3x vergroting rechthoekig. Eenvoudig in bediening en voorzien van 
verlichting zijn ze jouw snelle hulp om kleine letters te lezen.

Geniet onder alle omstandigheden 
van het aangename Daylight licht: 
helder, zonder invloed op de kleuren 
en zonder flikkering. 

Compact & met batterij:
 Halo GO tafelloeplamp
 Smart travel lamp

Ideaal voor bureau- of hobbywerk:
 Luminos tafellamp
 Lumi werklamp LED, de kleine 
broer van de Luminos

  





• Ervaren consulenten 
in Jabbeke, Hoevenen 
en Jambes (Namen)

• Eigen dienst na verkoop 
die ook technische      
ondersteuning biedt

• Werkt momenteel op 
afspraak, via online 
demo’s en live chats, 
nu groepen ontvangen 
niet mogelijk is.

• Bijna 40 medewerkers, 
waaronder een eigen 
ontwikkelteam

• Ruim 30 jaar ervaring

• Gegroeid uit Spermalie, 
school voor blinde en 
slechtziende kinderen

• Exclusieve verdeler 
van sterke merken  en 
innovatieve  producten

BEL | MAIL
ons met je vragen

T 050 39 49 49
T 03 828 80 15
sales@sensotec.be

Sensotec

Wat doet de Luisterpuntbib?

Deze openbare bibliotheek voor re-
gio Vlaanderen en Brussel richt 
zich specifiek op mensen met een 
leesprobleem. Waar hun leden bij 
de start, hoofdzakelijk lezers met 
visuele problemen waren, telt Luis-
terpunt op vandaag ook heel wat 
lezers met een leesprobleem zoals 

dyslexie. 

De brailleboeken of Daisy-boeken op CD 
worden opgestuurd naar de lezers, maar 

de online service zoals het downloaden en 
streamen van de luisterboeken o.a. via de gratis Anderslezen 
app (mee ontwikkeld door Sensotec) wint snel terrein. 

De grote troef van luisterboeken? Je laat je makkelijk mee-
slepen in de verhalen die met een aangename stem en vol 
levendigheid ingelezen worden door vrijwilligers of door de 
auteurs zelf. 

Met verhuisplannen en een nieuwe opnamestudio in het 
verschiet, is de Luisterpuntbib vast van plan jullie nog lang 
te verblijden met prachtige verhalen. Lees of beluister het 
volledige interview met Saskia Boets van de Luisterpuntbib 
op www.sensotec.be/luisterpuntbib-interview.

Foto: 

Saskia Boets, hoofd 
dagelijkse werking 
en communicatie- 
verantwoordelijke 
bij de Luister-
puntbib ging 
in gesprek 
met Sensotec 
consulent Jan 
Bruynooghe.

Je ontvangt deze nieuwsbrief op papier omdat wij niet 
over jouw e-mailadres beschikken. Heb je een e-mail-
adres en wil je onze nieuwtjes voortaan alleen nog in 
je mailbox ontvangen? Stuur dan een e-mailtje naar 
sales@sensotec.be en we doen het nodige.

“ Vriendelijk, bereidwillig, geduldig, zorgzaam, 
prachtige service, kwaliteitsverstrekker, enthousiast, 

oplossingsgericht, ... ”

Dit is hoe klanten Sensotec omschrijven:

www.sensotec.be


