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Comfortabel thuis
blijven wonen
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De techniek waarop Nederland draait

Comfort en veiligheid in huis
verhoogt kwaliteit van leven
Hoe wilt u in de toekomst wonen?
In uw eigen woning en vertrouwde omgeving met belangrijke sociale contacten?
Comfortabel en prettig met alle noodzakelijke voorzieningen binnen handbereik?
En uiteraard in een veilige omgeving, voor
een ongestoorde nachtrust. Heel belangrijk
voor uw gezondheid.
Heeft u wel eens nagedacht over de
technische voorzieningen in uw huis? Veel
daarvan ziet u niet omdat het verscholen
is achter wanden, vloer of plafond. Maar
als uw installaties ouder zijn dan 15 jaar
is het toch goed om daar eens bij stil te
staan. De techniek heeft zich in hoog tempo
ontwikkeld. Inmiddels zijn er vele nieuwe
en meestal ook zuinigere installaties op de
markt met verbeterd bedieningsgemak. Als
u nu uw woning aan laat passen, profiteert
u nog vele jaren van extra comfort en veiligheid. Want hoe lang wilt u nog in uw huis
blijven wonen? 15 of 25 jaar? De overheid
stimuleert dat mensen langer thuis blijven
wonen. Bovendien blijven we langer fit.
Maar is uw huis daar wel op ingericht?
Beantwoord de volgende vragen om een
idee te krijgen waar u dan aan moet denken:
- Is het overal waar nodig behaaglijk in
huis?

- Is uw huis voldoende beveiligd tegen
inbraak?
- Kunt u van binnenuit zien wie er voor de
deur staat?
- Is uw huis goed toegankelijk voor derden?
- Functioneert uw ventilatiesysteem nog
goed?
- Kunt u makkelijk bij de bovenramen?
- Loopt u makkelijk de trap op en af?
- Is uw douchekop in hoogte verstelbaar?
- Stapt u makkelijk in of uit het bad?
- Heeft u een antislip vloer in de badkamer?
- Blijft u wel eens met uw mouw achter de
deurklink hangen?
- Is uw huis en entree drempelloos?
- Komt uw woning makkelijk op temperatuur?
- Kunt u uw woning bij hitte snel koelen?
- Heeft u overal in huis voldoende licht,
zoals bij de voordeur en op de trap?
- Kunt u uw kranen zonder veel inspanning
bedienen?
- Wilt u uw kookveiligheid vergroten?
- Is uw huis voldoende geïsoleerd?
- Stookt u nu energiezuinig?
- Weet u hoe u water kunt besparen?
- Heeft u kennis van energiezuinige verlichting?
Heeft u voornamelijk met nee geantwoord? Dan zijn er zeker verbeteringen
mogelijk in uw huis.

uit handen kunnen nemen. Bovendien
kan de hulpbehoevende dan langer zelf
bepaalde handelingen blijven doen.
Maar wat u ook wilt, onze uitdaging is de
juiste oplossing te bedenken vanuit úw
woonwens of die van uw naaste familieleden!

Soms zijn eenvoudige aanpassingen al
voldoende voor meer gebruiksgemak en het
creëren van een veilige leefomgeving.
Maar een renovatie met moderne technologische voorzieningen is ook mogelijk.
Maak uw woning klaar voor de toekomst!
Is uw woning toe aan een opknapbeurt om
die droom te verwezenlijken? Dan zijn wij
als UNETO-VNI ComfortInstallateur graag
bereid u daarbij te adviseren. Wij installeren
niet alleen, maar denken met u mee over de
beste technische oplossingen. Soms is een
eenvoudige aanpassing voldoende, soms
komt er meer bij kijken.
Bent u mantelzorger?
Is uw eigen woning in orde maar heeft u
een familielid die zorg nodig heeft? Bent u
mantelzorger en valt de fysieke belasting
van deze zorg u zwaar? Denk dan eens aan
technische hulpmiddelen die u veel werk

Wij kunnen het hele traject voor u verzorgen. Van de verwarming tot het plaatsen
van een muur en het installeren van multi
media voorzieningen.
U heeft dan te maken met één contactpersoon die het hele bouwteam aanstuurt.
Wel zo makkelijk en efficiënt!
Bel voor een vrijblijvend en persoonlijk
adviesgesprek. We komen graag bij u langs
om uw wensen te bespreken.
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De UNETO-VNI ComfortInstallateur
voor meer comfort en
veiligheid bij u thuis!

