‘Wij combineren zorg en veiligheid’
“Wij hebben ons met HN Systemen gespecialiseerd in alarmen camerasystemen en zorgtechnologie. Een combinatie die
in onze ogen voor de hand ligt, maar in de praktijk uniek is.
Naast onze webshop, hebben we een showroom in Goes.
Daar kunnen we het gebruik van de apparatuur tonen,
maar natuurlijk ook meedenken en adviseren over de juiste
oplossing.”
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Frank Hazel en Bas Nuijtermans zijn niet alleen jeugdvrienden,
maar inmiddels ook zakenpartners. Na jarenlange ervaring
elders besluiten zij in 2019 hun bedrijf HN Systemen op te
richten. De aanleiding diende zich in hun eigen levens aan:
zorgbehoevende (schoon)ouders. “Nu ouderen steeds langer

Openingstijden
Donderdagavond

18:00 tot 21:00.

Vrijdagavond

18:00 tot 21:00

Zaterdag 		

09:00 tot 13:00.

Overige dagen op afspraak.

thuis wonen, neemt de druk op mantelzorgers toe. Soms is
het eenvoudig niet mogelijk om voor alles fysiek langs te gaan.
Wij realiseerden ons dat dat ook niet meer nodig is. Er zijn

of dementerende ouderen echt een uitkomst biedt. “Er is écht

zoveel manieren om zorg op afstand en veiligheid te bieden,

heel veel mogelijk”, benadrukken zij.

dat wij ons daarin zijn gaan specialiseren. Daarbij focussen wij
ons inmiddels op vier productgroepen: beveiligingssystemen,

Eigendom veilig

zorgtechnologie, domotica en smart home.”

Naast de zorgkant (care) heeft HN Systemen ook een
beveiligingskant (secure). “We kiezen steevast voor

Van zorgrobots tot interactief huisdier

beveiligingssystemen van hoogwaardige kwaliteit. Dit betekent

Bijzonder is bijvoorbeeld de PadBot robot die in de showroom

haarscherpe beelden en met onze recorders kun je maanden

te zien is. Dit is een tablet (met camera, geluid en beeld) die is

tot zelfs een jaar terugkijken. Vanzelfsprekend gaat van een

gemonteerd op een op afstand bestuurbaar platform. “Hiermee

camera alleen al een preventieve werking uit. Populair is ook

kun je, op afstand, zelf in de woonkamer, keuken of slaapkamer

de videodeurbel. Je ziet daarmee direct wat er bij je eigen

rond rijden en meekijken. Zo kun je op afstand een oogje in

voordeur gebeurt.” Al deze technieken zijn te koppelen aan

het zeil houden of even contact leggen”, vertellen Bas en Frank

mobiele telefoons, zodat je op afstand je woning in de gaten

enthousiast. Al even enthousiast zijn ze over de zorgcamera

kunt houden. “Eigenlijk koppelen we steeds de modernste

met noodknop, de iPad met oude foto’s, beeldmateriaal en

technieken op het gebied van care en secure aan gemak voor

muziek of de interactieve kat of hond, die voor alleenstaande

de mens. We bieden een vertrouwd en veilig gevoel.”
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