
Bij Sensotec kun je steeds rekenen op persoonlijk advies over en ondersteuning bij het 
gebruik van je nieuwe hulpmiddel.  Lees snel verder...

Zelfstandig
met minder 

zicht?

• Student of professioneel? In 2019 lanceerden we de my Board Buddy. Dit toestel toont 
het beeld van smartboard- en andere schermprojecties dichtbij:  sterke vergroting zonder 
kwaliteitsverlies, in hoog contrast en met verbeterde kleuren. 

• Ontvang tussenkomst voor je sprekende gsm of smartphone! Vorig jaar zette het VAPH 
sprekende gsm’s en smartphones op de refertelijst.  Koop nu je Minivision. 

• De GObox tv-ondertitellezer lost alle verwachtingen in! Geniet terug van je tv-
programma’s dankzij gesproken ondertitels.  Live, uitgesteld, Netflix of HD DVD? Het kan 
allemaal.  Ook via VAPH.

• Zonder zicht toch met vertrouwen op stap in je omgeving? In 2019 werkten we samen 
met stad Brugge een pilootproject uit rond geluidsbakens op openbare plaatsen. Onze 
oplossingen om de toegankelijkheid te verbeteren maken het verschil.

Niets gemist?
Lees onze weetjes en mis niets

Kom naar de Sensotec 
DEMODAGEN voor visuele hulpmiddelen 

• 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

 Ieper 4 mrt.
 Sint-Niklaas 3 mrt.
 Aalst 1 apr.

DEMO
DAGEN



Telt je hulpmiddel                
al wat jaren?
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 tijdens 
een afspraak of demodag kennis met 
onze nieuwste oplossingen. 

woensdag 4 maart
hotel NOVOTEL
Sint-Jacobsstraat 15
8900 Ieper

Demodag Ieper

www.sensotec.be
M sales@sensotec.be

Gratis toegang 
Doorlopend advies 
tussen 10u30 en 16u 

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
U

itg
ev

er
: S

en
so

te
c 

n.
v. 

 8
49

0 
Ja

bb
ek

e 
| N

ie
t o

p 
de

 o
pe

nb
ar

e 
w

eg
 g

oo
ie

n.

Mechelen -wo 19 nov.

Turnhout - woe 18 nov.

Leuven - vr 12 jun.

Hasselt - do 11 jun.

Hoevenen - vr 15 mei

Gent - do 23 apr.

Brussel - woe 22 apr. 
(*) niet-cumuleerbare promotie, bij contante betaling

T Jabbeke: 050 39 49 49 
T Hoevenen: 03 828 80 15 

Andere demodagen 
Vlaanderen 2020

Breng deze flyer mee OF schrijf je vrijblijvend 
in op www.sensotec.be/demodagen en 
ontvang via mail je 5% kortingscode voor je 
demodagaankoop (*) en een herinneringsmailtje.

dinsdag 31 maart
zaal FAMILIA
Truweelstraat 138
9100 Sint-Niklaas

Demodag Sint-Niklaas
woensdag 1 april 
SINT-ANNAKRING 
Roklijf 4
9300 Aalst

Demodag Aalst

Breng deze strook mee naar de demodag en geniet van je korting!

Beginnend of gevorderd braillist? 

• Braille lezen en schrijven “on the go” met 
de compacte braillenotitietoestellen van 
Humanware en Freedom Scientific (Vispero).

• Brailleleesregels in verschillende groottes. 
Vederlicht en oersterk. Op school, het werk 
of op reis. Je sluit ze gemakkelijk aan op je 
pc, Mac, smartphone, tablet of Chromebook 
en kunt meteen aan de slag. Keuze uit 
modellen van 14 tot wel 80 brailletekens. 
Ons aanbod: Freedom Scientific Focus   
Blue V5, Humanware Brailliant en 
Papenmeier Braillex

Vlot met de pc werken of op het internet surfen? 
Dat is een kwestie van de juiste software en toebehoren...
Vergrotingssoftware, met of zonder spraak, vergroot het beeld en past kleuren aan.   
De spraak leest teksten voor. Blinde gebruikers maken hun pc toegankelijk via spraak, 
vaak in combinatie met brailleweergave. Ook de nodige hardware vind je bij ons: scanners, 
grootlettertoetsenborden, brailleleesregels en brailleprinters. 
Ons softwareaanbod: Zoomtext en Jaws, SuperNova en Guide Connect, Kurzweil 1000



Luisterlezen, jouw ding? 

• Vergroten en laten voorlezen doe je 
met de Onyx OCR of VEO VOX full HD 
beeldschermloep. 

• Wil je je gesproken boek, krant of 
tijdschrift steeds op zak?  Kies dan een 
pockettoestel en beluister niet enkel je 
Daisy-boeken, maar ook mp3- en audio-
files.  Ons aanbod: Victor Reader Stream 
2, Plextalk Linio Pocket, de Milestone 
212 Ace en 312 Ace.

Nood aan vergroting?

Heb je meer dan één handloep nodig? Dan 
is het tijd over te stappen naar de flexibele 
vergroting van een beeldschermloep. 

• Heb je graag een krachtige vergroter 
bij de hand? Overweeg dan zeker 
de aanschaf van een elektronische 
handloep. Deze biedt traploze vergroting, 
vaak tot 20 of zelfs 30 keer. Je hebt 
modellen met een schermgrootte 
van 5 inch (12cm) tot 12 inch (30cm). 
Natuurlijk varieert het gewicht mee met 
de schermgrootte (van 200gr tot 1 kg).  
Ontdek de Ruby XL of 7HD, explorē 5 en 
8, Mano XXL en Visolux Digital XL.

• De Mezzo Vario, Magnilink Zip, MLS 
Premium 2 en Magnilink Tab zijn makkelijk 
meeneembare beeldschermloepen met een 
kleiner scherm en vaak met batterijoptie.

• De toestellen met groot scherm kunnen 
met of zonder spraak. Ze bieden een 
haarscherpe vergroting, hoog contrast en 
instelbare kleur- en contrastcombinaties. 
Courante modellen zijn de Videomatic Veo, 
Topaz XL HD, Magnilink Vision en Onyx 
Deskset HD. De toestellen met spraak zoals 
de Onyx OCR en VEO VOX full HD lezen 
met instelbaar volume, stem en snelheid je 
gedrukte teksten voor.

• Liever een iets robuustere Daisy-speler? 
Dan zijn de Victor Reader Stratus, Plextalk 
PTN en Plextalk Linio jouw ding. 

• Voorleeshulp, in het groot of klein: 
afhankelijk van jouw voorkeur kies je uit een 
tafeltoestel zoals de Magnilink Voice II of een 
app voor je smartphone of tablet zoals de 
KNFB Reader. Beide toepassingen zullen je 
teksten helder voorlezen en je opnieuw van 
je favoriete lectuur laten genieten.

• K1000 is een toegankelijk, meertalig, met 
spraak ondersteund Windowsprogramma 
voor het omzetten, voorlezen en bewerken 
van tekst in verschillende vormen.



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

• Eigen dienst na verkoop 
die ook technische      
ondersteuning biedt

• 11 demodagen in 
Vlaanderen (en nog 
eens 8  in Wallonië)

• Bijna 40 mederwer-
kers, waaronder een 
eigen ontwikkelteam

• Ruim 30 jaar ervaring

• Gegroeid uit Spermalie, 
school voor blinde en 
slechtziende kinderen

• Exlusieve 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

Wie is de Blinde Doeltreffer?

Sensotec mag Jabbekenaar Ruben 
Vannhollebeke (42) tot één van zijn 
klanten rekenen en daar zijn we best 
trots op.  

Hoewel Ruben alleen nog licht en 
donker kan onderscheiden, stopt 
dit hem niet in zijn ambities. In 

het revalidatiecentrum Sint-Rafaël 
leerde hij boogschieten. Aanvankelijk 

een hobby, ondertussen een topsport 
die hij passioneel op topniveau beoefent. Met 

de levensleuze dat je het leven ten volle moet 
leven, zet Ruben zijn beste been voor om ook te schitteren 
tijdens het WK in Dubai in 2021. Als niet erkende atleet 
moet Ruben alles zelf bekostigen. En zo ontstond de vzw De 
Blinde Doeltreffer. Wij volgen hem alvast in zijn sportieve 
uitdagingen en wensen hem veel succes in Dubai.  
(vzw De Blinde Doeltreffer:  blindedoeltreffer@gmail.com)

Foto: 

Ruben pakte 
goud tijdens 
het WK boog-
schieten  voor 
blinden in 
juni 2019. 

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.

“ Met de hulp van een aantal visuele hulpmiddelen kan ik 
zelfstandig blijven. Sensotec begeleidt mij in mijn zoek-

tocht naar de beste oplossingen. ”

“ Heb je een probleem, dan staat de technische dienst 
voor je klaar. Vriendelijk en altijd met een oplossing. ”

Onze klanten vertellen ...

www.sensotec.be

“ Wel handig dat de meeste producten ook online te 
koop zijn. En heb ik een vraagje, dan bel ik gewoon. ”


