
Ontdek uw 
mogelijkheden

Informatie 
voor huis-
bezitters

Ontzorgexperts is een initiatief van alle 

bij GasNed aangesloten installatiebedrijven. 

Maak kennis met gespecialiseerde installateurs die uw woonwensen begrijpen



WELKE OPLOSSINGEN? >>

WAAR VINDT U ONTZORGEXPERTS? >>

Zoek uw Ontzorgexpert op www.ontzorgexperts.nl

Is uw huis 
klaar voor later?
Ouder worden in uw eigen woning, 
voorzien van alle gemakken? En zo lang 
mogelijk zonder zorg van buitenaf? 

Vertrouw op Ontzorgexperts. 

Nog niet zo lang geleden was het heel gewoon om 
naar een zorginstelling uit te kijken, zodra de eerste 
lichamelijke beperkingen zich aandienden. Die zekerheid 
is in rap tempo vervlogen. De overheid verwacht dat 
u zo lang mogelijk zelfvoorzienend woont. En omdat 
de zorg te duur wordt voor velen, sluiten steeds meer 
zorginstellingen hun deuren.

Laten we wel wezen: er is ook niets prettiger dan thuis 
blijven wonen. En er zijn inmiddels talloze praktische 
en technologische producten op de markt, die uw 
wooncomfort enorm kunnen verhogen. Ook wanneer 
de lichamelijke beperkingen zich aandienen. Het 
enige dat u nodig heeft, is iemand die u kan uitleggen 
welke producten passen bij uw situatie. En op wie u 
kunt vertrouwen als het gaat om installatie, service en 
kwaliteit.

Wij laten u graag kennismaken met Ontzorgexperts, 
de installatiespecialisten die uw huis klaar voor later 
kunnen maken.

HOE WERKT HET? >>

https://ontzorgexperts.nl/


Hoe werkt het?
Op www.ontzorgexperts.nl kunt u ontdekken wat er zoal mogelijk is. 
Heeft u een globaal idee, dan helpt de zoekmachine u om de dichtst-
bijzijnde Ontzorgexpert te vinden. Hij komt graag bij u langs voor een 
gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

De adviseur neemt uitgebreid de tijd om uw huidige en toekomstige 
woonbehoeftes in kaart te brengen. In sommige gevallen is de 
adviseur ook meteen de installateur. Hoe dan ook: u kunt rekenen op 
deskundig advies, van iemand die alle mogelijkheden kan voorleggen.

Nadat u heeft aangegeven wat u nodig heeft op het gebied van 
comfort, veiligheid of wonen met een beperking, zal de adviseur 
de oplossingen selecteren die het beste aan uw wensen voldoen. U 
ontvangt een overzichtelijke offerte en waar nodig aanvullend advies.

Is uw keuze eenmaal helder, dan wordt een afspraak ingepland voor 
de installatie. U kunt er op vertrouwen dat uw Ontzorgexpert de 
werkzaamheden snel en vakkundig verricht. En dat uw huis keurig 
netjes wordt achtergelaten. 

Voor ons spreekt het voor zich, maar we melden het toch maar even: 
als u vragen heeft, of als de oplossingen niet werken zoals het hoort, 
kunt u ons altijd bellen voor raad en daad.

1. Gesprek met adviseur

2. Selectie oplossingen

3. Installatie & uitgebreide uitleg

4. Nazorg

Zoek uw Ontzorgexpert op www.ontzorgexperts.nl

https://ontzorgexperts.nl/


Luxe en comfort

Veiligheid

Wonen met 
een beperking

Welke oplossingen?
Wij onderscheiden drie categorieën: comfort, veiligheid en wonen met een 
beperking. Daarbinnen zijn talloze producten verkrijgbaar, vaak van verschillende 
leveranciers. Een deel daarvan tonen we hier, meer voorbeelden vindt u op 
de website. Wilt u álles te weten komen? Neem contact op met uw lokale 
Ontzorgexpert!

Wij werken onder andere samen met de volgende fabrikanten:



Badvulbediening Verantwoord verwarmen

Verlichting, verwarming, zonwering, alarm en 
nog veel meer: de mogelijkheden om vanuit 
uw stoel - of zelfs buitenshuis - uw huis te 
besturen zijn inmiddels talrijk. 

Intelligente verlichtingsproducten bieden extra 
comfort in en om het huis. Nooit meer zoeken 
naar de schakelaar, en altijd de zekerheid dat 
lichten niet nodeloos branden: het kan echt.

Uw verwarming is de grootste kostenpost als 
het gaat om energieverbruik. Met oplossingen 
voor slimme zoneregeling kunt u fors besparen, 
en heeft ieder vertrek de ideale temperatuur.

Ontzorgexperts zijn bij uitstek de partij voor 
alle oplossingen rondom uw bad en/of douche. 
En dat zijn er inmiddels nogal wat. Laat u dus 
goed informeren en kies voor kwaliteit.

Huisautomatisering

Badkamercomfort

Slimme verlichting

Meer producten bekijken? Ga naar www.ontzorgexperts.nl.

Luxe en comfort
Er zijn talloze slimme technologieën beschikbaar om uw woon-

comfort te verhogen. Wij helpen u de juiste keuzes te maken, die 

de kwaliteit van wonen én de waarde van uw woning verhogen.

https://ontzorgexperts.nl/


Toegangscontrole

Alarmsystemen

Brandveiligheid

Privacy- & inbraakbeveiliging

Meer producten bekijken? Ga naar www.ontzorgexperts.nl.

Veiligheid
Ontzorgexperts kunnen u ook helpen op het gebied van veiligheid. 

Wij bieden alle mogelijke oplossingen rondom de thema’s privacy, 

inbraakpreventie, brandveiligheid en wonen onder (medisch) toezicht.

Bent u slecht ter been, gesteld op uw privacy 
of gewoon nieuwsgierig? Uw Ontzorgexperts 
biedt diverse systemen voor eenvoudige én 
geavanceerde toegangscontrole.

Helaas is brand niet altijd te voorkomen. 
Gelukkig zijn er producten die wél voorkomen 
dat u schade en letsel oploopt. Dat is al een 
hele zorg minder, toch?

Van raammelders die u waarschuwen wanneer 
u per ongeluk een raam open laat staan, tot 
jaloezieën die u tijdens uw vakantie kunt 
timen: technologie kan uw privacy verhogen.

Wilt u zich veiliger voelen? Of woont u onder 
(medisch) toezicht en wilt u snel hulp in 
geval van nood? Ontzorgexperts biedt diverse 
soorten alarmsystemen voor iedere behoefte.

https://ontzorgexperts.nl/


Zelfstandig in de keuken

Badkamer

Toiletbezoek

Betere luchtkwaliteit

Meer producten bekijken? Ga naar www.ontzorgexperts.nl.

Wonen met een beperking
Slechter zien, minder goed kunnen bewegen, ademhalings-

problemathiek. Op latere leeftijd kan uw wooncomfort door veel 

oorzaken worden beperkt. Ontzorgexperts helpen u met raad en daad.

Zelf eten kunnen bereiden, de afwas doen en meer: 
het bepaalt in grote mate uw zelfstandigheid. 
Ontzorgexperts helpen u met slimme oplossingen, 
zodat u lekker lang thuis kunt blijven wonen.

Er zijn allerlei oplossingen om uw toiletbezoek 
prettig en hygiënisch te doen verlopen. Ook 
wanneer u slecht ter been bent. Vraag uw Ontzorg-
expert naar de beste oplossing voor nu en later.

Aandoeningen aan de luchtwegen vereisen 
goede voorzieningen in uw woning, om de 
luchtkwaliteit optimaal te houden. Wij bieden 
tal van producten die dit kunnen waarborgen.

Niets is prettiger dan zonder hulp gebruik 
kunnen maken van uw badkamer. Er zijn dan 
ook tal van slimme oplossingen die u tot op late 
leeftijd laten genieten van douche of bad.

https://ontzorgexperts.nl/


Experts op het gebied van verwarming, warm water, elektra, etc.

Waar vindt u onze 
Ontzorgexperts?
Er is altijd wel een Ontzorgexpert 

bij u in de buurt. Misschien nog 

niet in uw eigen woonplaats, maar 

dichtbij genoeg om altijd snel 

ter plaatse te zijn voor advies, 

installatie en service

Er komen maandelijks Ontzorgexperts bij. Alle aangesloten 

installatiebedrijven zijn lid van GasNed en hebben diverse 

opleidingen gevolgd om u maximaal van dienst te kunnen zijn. 

DIRECT ZOEKEN

https://ontzorgexperts.nl/vind-een-ontzorgexpert/


Wilt u 
meer 

informatie?

Vraag een 
vrijblijvend

adviesgesprek 
aan

Ga naar ontzorgexperts.nl 
     en vind uw dichtstbijzijnde Ontzorgexpert

https://ontzorgexperts.nl/vind-een-ontzorgexpert/



