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√ Gebruiksvriendelijk

√ Hoge mate van veiligheid

Betrouwbaar√

√ Gunstig rendement

 

Elektronische toegangssystemen 

Meer weten? Bel of mail ons; onze experts staan voor je klaar!

Laat je inspireren op:

burghouwt.nl

Verstandig bouwen.
Samen met Burghouwt

Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die 

bijdragen aan een goed bouwwerk of een duurzame manier 

van werken. Burghouwt faciliteert je om verstandig te 

bouwen, want dat is altijd tijdbesparend, kostenbesparend, 

duurzaam en menselijk. Op onze website lees je waarom. 
 

Noviteiten

Bluetooth Low Energy

NFC Technologie

GSM Interface

868 Mhz

Drachten
Nipkowlaan 20

9207 JA Drachten

T 0512 539 748

F 0512 539 281

Duiven
Innovatie 2c

6921 RN Duiven

T 026 368 42 33

F 026 368 42 34

Den Bosch
Afrikalaan 27

5232 BD Den Bosch

T 073 648 88 10

F 073 648 88 11

Echt
Edisonweg 41

6101 XJ Echt

T 0475 410 210

F 0475 487 457

Elst
Bemmelseweg 69

6662 PE Elst

T 0481 350 010

F 0481 350 180

Etten-Leur
Logieweg 10

4879 AS Etten-Leur

T 076 587 94 60

F 076 571 65 63

Wageningen
Nudepark 154

6702 DX Wageningen

T 0317 411 002

F 0317 425 605

Arnhem-Duco
P. Calandweg 23

6827 BJ Arnhem

T 026 368 42 47

F 026 368 42 40

Arnhem
P. Calandweg 29

6827 BJ Arnhem

T 026 368 42 42

F 026 368 42 48



Wanneer?

Waarom?

Ja!

Elektronisch sluiten 
Alles wat je moet weten

Er zijn veel manieren om een toegang af te sluiten. Elektronisch sluiten is in opkomst en biedt een goede oplossing in veel 

situaties. Burghouwt heeft als specialist op het gebied van hang- en sluitwerk uiteraard ook alle expertise en ervaring met 

het toepassen van elektronische sluittechnieken. Bovendien ontzorgen wij je van begin tot eind. Schakel ons daarom bij het 

voortraject in, om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. Zo weet je alles over elektronisch sluiten.

Voorbeeld: langer zelfstandig wonen ouderen

Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven 

wonen met relatief weinig zorg. Maar als zij gezondheidsklach-

ten krijgen, kunnen aangepaste woningen of extra zorg nodig 

zijn. Het is belangrijk dat ouderen zelf op tijd nadenken over de 

vraag hoe ze straks willen wonen.  (bron: rijksoverheid.nl)

Natuurlijk wil je het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven 

wonen, ook als je ouder wordt. Het is dan ook zaak je huis te 

voorzien van alle gemakken die het zelfstandig blijven wonen 

vereenvoudigen. Elektronische toeganssystemen kunnen je 

daarbij helpen.

Eenvoudig zien wie er bij de deur staat? Of de deur van afstand 

openen, zonder gedoe met sleutels en zwaar draaiende sloten? 

Of een select gezelschap toegang geven tot de woning, zoals 

familie of verzorgend personeel? Dat kan allemaal! Laat je 

inspireren door onze experts en ontdek wat wij voor jou 

kunnen betekenen.

Bij alle eisen die je aan een sluitsysteem kan stellen, van 

gebruiksgemak tot veiligheid en van betrouwbaarheid tot 

een gunstig rendement, bieden de elektronische toepassin-

gen meer en meer een gunstig alternatief. De mogelijkheden 

worden steeds uitgebreider en de voordelen steeds groter.

Ik wil een elektronisch sluitsysteem!

 

Bij Burghouwt kijken we verder. Van wensen en eisen naar de 

beste keuzes en van implementatie tot nazorg.

De beste keuze van jouw sluitsysteem wordt bepaald door 

jouw situatie. Burghouwt werkt met bekende A-merken om 

de beste oplossingen te realiseren.

 

Wil jij je oriënteren op de hedendaagse mogelijkheden of heb 

je een concrete vraag? Neem dan contact met ons op via jouw 

Burghouwt vestiging of via onze hoofdvestiging op 

026-3684242.

Elektronische toegangssystemen zijn met name gunstig 

wanneer:

- de toegangsrechten tot ruimtes niet voor iedereen gelijk zijn

- er een wens is tot meer grip op toegang en controle

- regelmatig sleutels worden gestolen of kwijtgeraakt

- een hoge mate van beheersbaarheid gewenst is

Idealiter worden wij zo vroeg mogelijk in het project betrok-

ken. Juist door in het voortraject betrokken te zijn, dragen wij 

bij aan de juiste keuzes t.a.v. de sluitsystemen en realiseren wij 

een soepele implementatie en nazorg.
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