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Nieuwsbrief Toilet Op Maat

Advies aanvragen

Passing aanvragen

Zelfredzaamheid toiletgang
Als je jezelf niet meer kan reinigen na toiletgebruik is het
eigenlijk niet mogelijk om zonder hulp thuis te blijven
wonen. Hulp van buitenaf is niet altijd praktisch want de
toiletgang is niet te plannen.
Toilet Op Maat (TOM) is er in gespecialiseerd om in
iedere probleemsituatie een toiletoplossing te bieden.
Zowel voor ouderen als mensen met een beperking.
Lees meer ...
Marcel Oud
0644836247

Supportbeurs 2018
Toilet Op Maat is aanwezig op de Supportbeurs 2018.
We laten u bestaande oplossingen zien, maar we
hebben ook noviteiten. De Supportbeurs is van 30 mei
t/m 2 juni in de Jaarbeurs te Utrecht en toegangskaarten
kunt u gratis aanvragen via onderstaande link.

Als adviseur werkzaam
in Noord- en ZuidHolland, Flevoland,
Gelderland, Overijssel,
Drenthe, Groningen,
Friesland.

U vindt ons in hal 8 stand B085.
Lees meer...

TOM CareBidet+
De TOM CareBidet+ is dé spoel/föhn voor ouderen en
mensen met een beperking. De TOM is ontwikkeld in
samenwerking met ergotherapeuten en heeft de
eigenschappen die voor onze doelgroep noodzakelijk zijn.

Klaas Jan van Vuure
0644231980
Als adviseur werkzaam
in Utrecht, Flevoland,
Overijssel, Gelderland,
Noord-Brabant, Zeeland
en Limburg.

De afstandsbediening heeft grote, makkelijk te bedienen
knoppen. Na plaatsing geven we uitleg over de TOM en
stellen we gezamelijk de voorkeuze 1 en 2 in. Voorkeuze
1 is de vaginale reiniging en voorkeuze 2 de anale
reiniging. De hardheid van de straal en de lengte van de
föhnduur kan afzonderlijk ingesteld worden. De
instellingen blijven altijd behouden.

Nieuw is de zwarte zitting en tevens plasprotector en de
makkelijk in te pluggen éénknopsbediening.

maak afspraak voor meer info

Service van Toilet Op Maat
Wij beseffen dat onze doelgroep hun toiletoplossing niet
kan missen. Als er onverhoopt een probleem is meld dit
ons dan en wij nemen direct kontakt op met de gebruiker.

meld storing
Wij zijn gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van elk
merk doucheWC, spoel/föhn en toiletlift. Spoedreparaties
voeren wij binnen 2 werkdagen uit. Als het nodig is
ondersteunen wij de cliënt bij het aanvragen van de
reparatie via de WMO.
Ook bestaat de mogelijkheid om een servicecontract af te
sluiten voor jaarlijks onderhoud

Filmpjes op YouTube
Op onze YouTube pagina hebben we enkele filmpjes
gezet van toiletoplossingen. We zullen deze de komende
tijd aanvullen.

Toilet Op Maat
Luilaantje 13
1935 BT Egmond-Binnen
T: 085-1301959
E: info@toiletopmaat.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@toiletopmaat.nl toe aan uw adresboek.

