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Uw huis is uw thuis

Hier wilt u graag veilig en comfortabel wonen. 

De meeste mensen zullen, wanneer ze ouder worden, 

gewoon blijven wonen in hun huidige woning. Door 

veranderde regelgeving bestaat het verzorgingshuis 

eigenlijk niet meer. Daarmee is iedereen verantwoordelijk 

geworden voor de veiligheid in zijn woning. Er zijn veel 

slimme en (vaak) kleine oplossingen waarmee u uw 

woning kunt verbeteren. Zodat uw huis zo lang mogelijk 

uw thuis kan blijven!

Om u een gratis advies op maat te geven, zijn via KBO-

Brabant vrijwillige woonadviseurs opgeleid om met u 

mee te denken.

U kunt hen vragen om langs te komen voor een huis-

bezoek. U loopt dan samen door uw woning en krijgt een 

persoonlijk woonadvies met daarin de verbeterpunten van 

uw woning. Het woonadvies geeft ook een indicatie van 

de kosten. U kunt daarna zelf aan de slag gaan of er een 

professional bij halen. Die keus is aan u.

U kunt zich aanmelden via: 
de bijgesloten antwoordkaart 
of via KBO-Brabant, tel. 073-6444066.



Uw huis is uw thuis Zijn in uw woning de volgende zaken in orde?  

Goede verlichting bij voor- en achterdeur
Dit voorkomt struikelen, weert inbrekers en u ziet goed wie er voor de deur 
staat.

De thermostaatkraan in de badkamer
Gemak en veiligheid voorop! Een vooraf ingestelde watertemperatuur 
maakt dat u nooit te heet doucht. 

Veilige trap met 2e trapleuning en verlichting
Houvast aan beide zijden en zien waar u loopt op de trap zijn een van de 
belangrijkste veiligheidsmaatregelen in huis.

Beugels bij grotere op- en afstapjes
Denk ook eens aan de kelder en de voordeur.

Vlakke toegang
Zowel bij de voordeur als de achterdeur is een vlakke toegang belangrijk. 

Rookmelders op elke verdieping en een koolmonoxidemelder waar 
nodig. Om brand op tijd op te merken en snel te kunnen handelen.

Toilet op de slaapverdieping
Om ook ’s nachts gemakkelijk naar het toilet te kunnen gaan.

Voor meer goede tips: 
maak een afspraak met de woonadviseur 
via KBO-Brabant, tel. 073-6444066. 


