
Wilt u meer weten?

Veilig thuis wonen met
Voizzer thuisko�er

Voizzer biedt:

Een thuiskoffer met diverse producten die 
het wonen en leven veiliger en onbezorgder 
maken.
Oplossingen die op ieders situatie zijn 
toegesneden.
Verandert er iets aan uw situatie? We maken 
nieuwe afspraken en passen de inhoud van 
de koffer aan inclusief de installatie, en de 
opvolging.
Is er nog geen thuiszorg (nodig)? Dan laten 
we de oplossing koppelen aan bijvoorbeeld 
de smartphone(app) van uw kinderen, buren 
of mantelzorgers. Dit noemen we sociale 
alarmering.

Geruststelling voor u en de
mantelzorger!

Bent u na het lezen van deze informatie 
geïnteresseerd in de oplossingen van 
Voizzer of heeft u nog vragen? Wij helpen u 
graag!

Vind ons
Batavierenstraat 27
6004BR WEERT

Bel ons
0495 - 85 22 47

E-mail: info@voizzer.nl
Website: www.voizzer.nl



Om veilig thuis te blijven wonen gedurende u leven is een 
reis. Uw situatie verandert gaandeweg, maar u wilt graag 
blijven functioneren zoals u dat gewend bent. Daarom wilt 
u precies dat bij de hand hebben wat u op dat moment 
nodig heeft. Niets meer, niets minder.

De oplossingen die wij aanbieden zijn vooral
geruststellend voor personen die:

Alleen wonen
Dementerend zijn
Zorgbehoevend zijn
Minder mobiel zijn
Ziek zijn
Dwalen of valrisico hebben
Mantelzorgers
Zorginstellingen

De Thuiskoffer van Voizzer werkt net als een koffer die u 
kunt in- en uitpakken. Voizzer heeft oplossingen om 
ondersteuning te bieden die u nodig heeft om zelfstandig 
te functioneren, groeit met u mee, of het nu gaat om 
comfort, welzijn of veiligheid.

Om de Thuiskoffer zo goed mogelijk op uw persoonlijke 
situatie af te stemmen bieden wij u hulp bij het inpakken 
van uw koffer. De Thuiskoffer wordt bij u thuis geleverd, 
geïnstalleerd en uitgelegd. Verandert uw behoefte dan 
kunt u de inhoud van uw Thuiskoffer eenvoudig
aanpassen. U kunt dan oplossingen, die u niet meer 
nodig heeft, terugsturen of extra oplossingen bij bestellen. 
Op deze manier krijgt u altijd snel passende
ondersteuning.

  

  

 

 

   

Oplossingen die aangeboden 
worden in de thuisko�er

Voor wie is de thuisko�er van 
Voizzer

Voizzer en uw persoonlijke
situatie

Binnen alarmering

Mobiele alarmering

Beeldzorg

Leefstijl monitor [ADL]

Dwaaldetectie

Rookmelder

Deur op afstand openen

Verlichting automatisch schakelen

Valdetectie


