
 

 

 

 

 

 

   

 

Senioren GSMs 
 

• Wanneer je geen boodschap hebt aan al die technologische snufjes maar toch wil genieten van 

een eenvoudige en handige mobiele GSM dan vind je hier zeker een oplossing... 

 

OPGEPAST !  

De toestellen hieronder staan gerangschikt in volgorde van bedieningsgemak. 

Het eerste toestel is dus het meest eenvoudige in gebruik. 

Prijzen zijn incl BTW. 

 

Sensec services 

• Programmatie service: 

o Wij programmeren al uw nummers en de noodnummer(s) 

o Wij zorgen voor een persoonlijke begeleiding in het eerste gebruik 

o En dit allemaal bij u thuis* 

 

• Transport service: Hoe een Senioren GSM aanschaffen?  

o Afhaling bij ons: Enkel na afspraak via 0476 / 550 430  

o Versturing via Postpack (+8,5€ of +10,5€) na ontvangst van uw overschrijving op 

rekeningnummer 733-0340703-69 (vermeldt naam, adres en gewenst toestel-type)  

o Programmatie service bij u thuis (+35€ of +55€). Geldig voor leveringszone binnen een 

straal van 40 km rond Herselt (voor andere zones prijs op aanvraag) 

* Leveringszone binnen een straal van 40 km rond Herselt. 
* Voor andere zones in Belgie, vraag naar onze prijs. klik hier 

** Onze GSM toestellen werken met alle soorten GSM kaarten 
(voorafbetaald of abonnement) en alle Belgische GSM operatoren. 
** Sensec beveelt PROXIMUS aan owv de goede netwerk kwaliteit en 
bedekkingsgraad. 
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DORO 334 (ook versie met valdetectie)  

Belangrijkste kenmerken: 

 

• Zéér eenvoudig aan te leren 

• Grote toetsen  

• Duidelijk leesbaar scherm  

• SOS-knop voor noodoproep  

• 4 noodknoppen voor SMS-berichten en op te bellen nummers  

• Luidspreker volume kan zeer hard gezet worden  

• Trilfunctie kan extra hard gezet worden  

• Toetsenblokkering  

• Buitenkant gemaakt uit speciaal materiaal voor goede grip 

• Ondersteunt hoorapparaten T3/M3  

• Handige bureau-lader bijgeleverd  

 

• Programmatie service (zie rubriek Sensec services):  

• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  

 

• Afhaalprijs Doro 334: 128 € incl.  

• Afhaalprijs Doro 334 iup (met valdetectie): 168 € incl.  

• Prijs optie "Programmatie service": 35 € / 55 € (versie 334iup)  

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 € 

 

• Levertermijn: Op voorraad  

• Levering: In gans Belgie  

 



 

 

 

 

DORO 338  

Belangrijkste kenmerken: 

 

• Zéér eenvoudig aan te leren 

• Grote toetsen  

• Duidelijk leesbaar scherm  

• Klassieke belfuncties + SMs ontvangen  

• 3 directe geheugentoetsen  

• Noodknop achteraan op het toestel 
(noodoproep / nood SMS)  

• Telefoonboek met 50 nummers  

• Luidspreker volume kan zeer hard gezet worden  

• Buitenkant gemaakt uit speciaal materiaal voor goede grip  

• Ondersteunt hoorapparaten T3/M3  

• Handige bureau-lader bijgeleverd  

• Afmetingen: 125 x 52 x 15 mm  

 

• Programmatie service (zie rubriek Sensec services):  

• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  

 

• Afhaalprijs: 118 € incl.  

• Prijs optie "Persoonlijke service": 35 €  

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 €  

 

• Levertermijn: Op voorraad  

• Levering: In gans Belgie  

 



 

 

 

 

EMPORIA TIME  

Belangrijkste kenmerken: 

 

• Eenvoudig aan te leren 

• Grote toetsen  

• Klassieke belfuncties + SMS  

• Telefoonboek met 100 nummers  

• 5 snelkeuze toetsen  

• Wekker functie  

• Luidspreker volume kan zeer hard gezet worden  

• Trilfunctie kan extra hard gezet worden  

• Afmetingen: 125 x 54 x 17 mm  

 

• Programmatie service (zie rubriek Sensec services):  

• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  

 

• Afhaalprijs: 148 € incl.  

• Prijs optie "Persoonlijke service": 35 €  

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 €  

 

• Levertermijn: Op voorraad  

• Levering: In gans Belgie  

 

 

 

 



 

 

 

 

DORO 341  

Belangrijkste kenmerken: 

 

• Zéér eenvoudig aan te leren 

• Ruim toetsenbord met gescheiden toetsen  

• Duidelijk leesbaar kleurenscherm  

• Klassieke belfuncties  

• SMS functie: zenden en ontvangen  

• Noodknop achteraan op het toestel  

• Telefoonboek met 300 contacten (thuis, gsm, werk) en 10 VIP contacten  

• Trilfunctie  

• Luidspreker volume kan zeer hard gezet worden  

• Rekenmachine, alarm en herinneringen  

• Mogelijkheid tot verbergen van weinig gebruikte functies  

• Buitenkant gemaakt uit speciaal materiaal voor goede grip  

• Ondersteunt hoorapparaten T3/M3  

• Afmetingen: 125 x 52 x 15 mm 

 

• Programmatie service (zie rubriek Sensec services):  

• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  

 

• Afhaalprijs: 128  98 €  incl.  

• Prijs optie "Persoonlijke service": 35 €  

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 €  

 

• Levertermijn: Op voorraad  

• Levering: In gans Belgie  

 



 

 

 

 

DORO 409  

Belangrijkste kenmerken: 

 

• Zéér eenvoudig aan te leren 

• Openklapbaar ruim toetsenbord met 
gescheiden toetsen  

• Duidelijk leesbaar kleurenscherm  

• Klassieke belfuncties  

• SMS functie: zenden en ontvangen  

• Noodknop achteraan op het toestel  

• Telefoonboek met 300 contacten (thuis, gsm, 
werk) en 10 VIP contacten  

• Trilfunctie  

• Luidspreker volume kan zeer hard gezet worden  

• Rekenmachine, alarm en herinneringen  

• Mogelijkheid tot verbergen van weinig gebruikte functies  

• Buitenkant gemaakt uit speciaal materiaal voor goede grip  

• Ondersteunt hoorapparaten T3/M3  

• Afmetingen: 125 x 52 x 15 mm 

 

• Programmatie service (zie rubriek Sensec services):  

• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  

 

• Afhaalprijs: 118  108 €  incl. 

• Prijs optie "Persoonlijke service": 35 €  

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 €  

 

• Levertermijn: Op voorraad  

• Levering: In gans Belgie  

 



 

 

 

 

DORO 332  

Belangrijkste kenmerken: 

 

• Zéér eenvoudig aan te leren 

• Ruim toetsenbord  

• Duidelijk leesbaar kleurenscherm met aanpasbare 
karaktergrootte 

• Klassieke belfuncties  

• SMS functie: zenden en ontvangen 

• 3 directe geheugentoetsen  

• Noodknop achteraan op het toestel  

• Telefoonboek met 900 contacten (thuis, gsm, werk) 

• Trilfunctie  

• Luidspreker volume kan zeer hard gezet worden  

• Aparte vergrendelingstoets 

• Rekenmachine, lampje, alarm en herinneringen  

• Mogelijkheid tot verbergen van weinig gebruikte functies  

• Buitenkant gemaakt uit speciaal materiaal voor goede grip  

• Ondersteunt hoorapparaten T3/M3 

• Bureaulader inclusief   

• Afmetingen: 125 x 52 x 15 mm 

 

• Programmatie service (zie rubriek Sensec services):  

• Aansluiting op alarmcentrale mogelijk (optie)  

 

• Afhaalprijs: 108  98 €  incl. 

• Prijs optie "Persoonlijke service": 35 €  

• Standaard levering (via POSTPAC): +8,5 €  

 

• Levertermijn: Op voorraad  

• Levering: In gans Belgie  

 



 

 

 

 

 

Andere SENSEC producten & diensten: 

Inbraak & personen alarmsystemen  ♦  Woning doorlichtingen & aanpassingen ♦ Video parlofoons 

Onze diensten zijn onze belangrijkste troeven. SENSEC heeft de kennis van ingenieurs en 

kinesitherapeuten in huis om een volledige doorlichting van uw woning te doen op het vlak van 

personen alarmering, valpreventie en ergonomie (o.a. toilet en badkamercomfort). 


