
www.meetjane.be*Actie voor Familiehulp-klanten. 
Ontdek meer: www.familiehulp.be/jane.

ZOVEEL MEER
DAN EEN ALARMKNOP

Maak kennis met Jane.
Met Jane combineer je 3 klassieke alarmknoppen en 6 slimme bewegingssensoren met de 
handige Jane-app. Zo weet jij altijd en overal hoe het me je (groot)ouders gaat, terwijl zij veilig 
van het leven genieten in hun vertrouwde omgeving. 
Bestel Jane met de kortingscode ‘Familiehulp’ en ontdek jouw voordeel.

De voordelen van Jane.
• 3 verschillende alarmen en meldingen, 

ook als de alarmknop niet gebruikt wordt. 
• 24/7 welzijnsstatus met de Jane-app. 
• Geen camera, 100% Privacy.

Ontdek meer op www.meetjane.be/nl-be/familiehulp 
Bel ons gratis voor meer info op 0800 29 559
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Geen camera, 100% privacy.
De sensoren detecteren alleen beweging en temperatuur. Ze hebben geen camera en kunnen dus 
geen beelden maken, noch geluid registreren. Wel controleren ze of er beweging is in bepaalde ruim-
tes, op bepaalde tijdstippen. Even checken of je oma de slaapkamer al verlaten heeft? Eens kijken of 
je vader vandaag al in de keuken is geweest? Neem je smartphone of tablet erbij, open de app en je 
bent meteen gerust — zonder hun privacy te schenden.

Automatische 
zorgregels 
Ontvang een waarschuwing 
zodra een bepaalde voor-
waarde wordt voldaan: 
bijvoorbeeld wanneer er 
beweging is in de woonkamer 
na 22 uur. 

Temperatuur 
Bewaak het leefcomfort door 
de temperatuur (in de laatste 
kamer) te bekijken. 

Dringend alarm  
Word gebeld, krijg een push noti-
fication of tekstbericht wanneer 
de alarmknop wordt ingedrukt. 

Zorgkring op maat 
Deel de zorg en voeg familie, 
vrienden, buren of professionele 
zorgverleners eenvoudig toe in de 
persoonlijke zorgkring. 

Slimme meldingen
Ontvang een melding wan-
neer er wordt afgeweken 
van dagelijkse gewoontes. Zo 
kunnen we sneller ingrijpen 
bij bijvoorbeeld een val.

Activiteitsinzichten  
Krijg inzicht in activiteiten 
zoals slaapgedrag en 
eetgedrag. 

Ontdek de app
Net omdat Jane zoveel meer is dan een alarmknop, is het belangrijk om alle 

functies en mogelijkheden te ontdekken. 

Eenvoudige installatie.
Jane installeer je eenvoudig zelf. Meer dan een goede internet-
connectie, een smartphone of tablet en natuurlijk de Jane-kit 
heb je niet nodig! Of maak het je extra gemakkelijk en bekijk nu al 
de handige installatievideo. Liever laten installeren? Dat kan ook! 
Onze professionele installateur komt graag langs.

Ontdek het hier:
https://www.youtube.com/watch?v=IQ1XICB-EbI

Professionele
Installatie mogelijk

Of scan:

Welzijnsstatus Weet steeds hoe het gaat met mama 
of papa op basis van beweging.


