Wéér een interessante nieuwsbrief van Toilet Op Maat
(TOM)

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Toilet Op Maat

Advies aanvragen

Passing aanvragen

Een goede oplossing begint met
een goed advies.
Er wordt in Nederland veel geld besteed aan het
langer thuis blijven wonen. Belangrijk is dat het
toiletgebruik zelfstandig uitgevoerd kan worden. Als
daar problemen mee zijn dan is het belangrijk dat er
goed geadviseerd wordt over de mogelijke
oplossingen.

lees verder

Marcel Oud
0644836247
Als adviseur werkzaam
in Noord- en ZuidHolland, Flevoland,
Gelderland, Overijssel,
Drenthe, Groningen,
Friesland.

Second opinion ?
Is een cliënt niet helemaal tevreden over zijn
toiletoplossing? Is de hoogte niet juist? Is de bediening
niet passend? Wordt de cliënt niet schoon? Zijn er vaak
storingen of reparaties nodig? Heeft u een offerte en is er
twijfel? Vraag om vrijblijvend om een advies.

contact ons

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

Nieuwe pot of montageplaat
Regelmatig blijkt de toiletpot niet geschikt te zijn voor
een spoel/föhn. Er is dan geen draagvlak of de pot is
krom. Je kunt dit oplossen met een RVS
montageplaat en bespaar je hiermee de hogere
kosten voor het vervangen van de toiletpot.
lees meer

Bedieningsproblematiek spoel/föhn
Wekelijks zijn wij bezig met het oplossen van
gebruikersproblemen die te wijten zijn aan onjuiste
bedieningen of afstandsbedieningen die niet te gebruiken
zijn. Enerzijds door beperkingen anderzijds door
cognitieve problemen. Toilet Op Maat (TOM) heeft
eenvoudige bedieningsmogelijkheden middels een
éénknopsbediening.

lees verder

TOM toiletlift 100 serie
Onze website is uitgebreid met de TOM toiletlift 100 serie.
Deze serie toiletliften bestaat uit een diagonale lift (staop), een verticale lift en een heavy duty (obesitas).
Verkrijgbaar in diagonale en verticale uitvoering, met of
zonder spoel/föhn en te verkrijgen met speciale
bediening. Passing en proefplaatsing is mogelijk.

lees verder

Beurs- en informatiedagen
Toilet Op Maat (TOM) is op 30 maart aanstaande
aanwezig op de informatiemarkt van de 1e ALS, PLS &
PSMA patiënten- en mantelzorgersdag. Deze
bijeenkomst is speciaal bedoeld voor ALS-, PLS- en
PSMA-patiënten en hun naasten.

lees verder

Vacatures bij TOM
Om de kwaliteit van onze dienst en onze snelheid van
handelen te waarborgen zijn wij op zoek naar nieuw
personeel.

bekijk de openstaande vacatures

Filmpjes op YouTube
Op ons youtube kanaal en onze website staat het nieuwe
filmpje van de TOM Toiletlift 100 serie. Een beknopt
filmpje van één minuut.

Advies op maat
Door onze jarenlange ervaring met toiletoplossingen en
met de doelgroep zijn wij in staat u een passend advies te
geven. Wij geven zelfs garantie op ons advies !

Share

Toilet Op Maat (TOM)
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.

