
CASENIO NIEUWS 

Door het externe beeld-

scherm is Casenio nog 

veelzijdiger en gemak-

kelijker in gebruik. Het 

nieuwe design maakt 

dat Casenio in elke huis

– en/of slaapkamer past.  
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Nieuw: versie 3 

Na maanden ontwikkelen en testen is het dan bijna zo ver. De 
nieuwste versie huiscentrale is klaar en zal vanaf medio maart 
2018 leverbaar zijn. Niet alleen het design is veranderd maar 
hebben een aantal nieuwe zaken toegevoegd voor nog meer 
gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruiker. 

Voordelen 
 Unit inclusief: Bluetooth en Zwave 
 Extern beeldscherm 
 GSM kaart ingebouwd 
 Ingebouwde speakers en microfoon  
 Alle beeldmeldingen zullen indien gevraagd via het  externe 

beeldscherm weergegeven worden.  

Meer informatie? 
Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op voor een de-
monstratie of voor de prijslijst van 2018.  
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Nieuwe sensoren 

Lichtlijst (LED) 
Extra licht nodig in het donker? Dan is deze lichtlijst 
een uitkomst. Langs de muur of trap voor extra zicht 
tijdens deze donkere dagen. Dankzij een nacht-
lampschakelaar kan de lichtlijst ook boven het bed 
worden aangebracht.  
 
De lichtlijst kan automatisch ingeschakeld worden 
door middel van beweging of via een tijdschakelaar.    

Alarmknop Met GPS 
Casenio is uw hulp in huis maar nu ook daarbuiten. 
De mobiele alarmknop is klein genoeg om aan de 
sleutelbos te doen maar groot genoeg om makkelijk 
de knop in te drukken in geval van nood. 
 

Voordelen van de mobiele alarm-
knop: 

 
 Klein met een grote SOS knop. 
 Makkelijk in gebruik. 
 Instellen van gebied en maximale snelheid.  
 Waarschuwing bij te hoge snelheid of verlaten van het gebied.  
 Mogelijkheid van uitlezen van afgelegde route.  



Huren 

In 2017 zijn we een 
proef gestart met het 
huren van diverse vast-
gestelde sets. Na veel 
positieve reacties, bij 
dealers en eindgebrui-
kers hebben wij beslo-
ten om standaard de 
huuroptie aan te bie-
den. Nu ook voor zelf 
samen te stellen sets.  

Wilt u meer informatie 
of benieuwd naar de 
prijzen? Neem dan 
contact met ons op  en 
dan sturen wij u de 
prijslijst van 2018 naar 
u op.  

Even voorstellen 
Mijn naam is Piet Ooijevaar. Sinds kort ben ik de gelederen bij 
Casenio in Nederland komen versterken. Ik heb zeer uitgebreide 
werkervaring opgedaan binnen de farmaceutische industrie in mar-
keting en sales. Sinds een aantal jaren ben ik ondermeer actief 
voor een farmaceutisch bedrijf in tender en contractbusiness. Daar-
naast verricht ik werkzaamheden voor een thuiszorg organisatie.  

Goed, en nu dus ook aan de slag met domotica. Dit lijkt me een 
zeer interessante ontwikkeling in het zorgveld. Zeker omdat steeds 
meer mensen langer thuis zullen (moeten) blijven wonen, de bevol-
king vergrijst en de overheid zich meer en meer terugtrekt,  de toe-
latingseisen voor verzorgingshuizen zijn verzwaard, er verzorgings-
huizen daardoor sluiten en dus de druk op langer thuis blijven wo-
nen verder toeneemt. Daarin zit voor mij de uitdaging om met 
Casenio voor meer mensen een langer, veilig verblijf thuis te facili-
teren.   

Piet Ooijevaar 
p.ooijevaar@casenio.nl 

Fijne feestdagen 
 

Namens het hele Casenio team willen wij u langs deze weg bedanken voor een goed 2017, wij kunnen 
niet wachten op wat het nieuwe jaar ons zal brengen!  

Wij wensen u gezellige Kerstdagen en een veilig, gezond en succesvol 2018. 

 



Op de hoogte blijven van  
Casenio 
 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen of meer verha-
len lezen van gebruikers? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of 
volg ons op sociale media. 

Wij zijn te vinden op: 

Twitter: @casenio_nl 

Facebook: Casenio Nederland 

 

Contact opnemen 
Neem voor meer informatie 
over onze diensten en pro-
ducten contact met ons op.   

Casenio Nederland 
De landweer 3 
3771 LN Barneveld 

06-57 88 20 04 

post@casenio.nl 

Bezoek onze website op 
www.casenio.nl 


