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Communicatiehulpmiddelen (AAC / OC)

Grid Pad

Onze meest flexibele oplossing voor mensen met complexe communicatiebehoeften 
en op vele manieren te bedienen. De Grid Pad* is ontworpen in samenwerking met OC-
gebruikers. De Grid Pads zijn geschikt voor Grid 3.
De Grid Pads worden geleverd inclusief robuuste behuizing Backbox, bevestigingsplaat, Z-Wave, Infra Rood.
*De Hardware is aan verandering onderhevig. Prijzen zijn exclusief Grid 3, oogbesturing en accessoires.

Product inc BTW Productcode
Grid Pad 10s €    8.729,93 0544-10S-00

Grid Pad 12 €    9.676,37 0544-12-02

Grid Pad 15 € 11.403,14 0544-15-01

Grid Pad 10 Touch Pad €   3.887,43 0544-10-ST

Product inc BTW Productcode
Toetsenraster ten behoeve van Grid Pad 12 incl. frame €      610,64 0544-10S-CASE-T

Toetsenraster ten behoeve van Grid Pad 10S - Octopus €      251,68 0544-10S-RAST-2

Toetsenraster ten behoeve van Grid Pad 12 incl. frame €      460,73 0544-12-RASTER

Toetsenraster ten behoeve van Grid Pad 12 - Octopus €      251,68 0544-12-RAST-2

Toetsenraster ten behoeve van Grid Pad 15 - Octopus €      251,68 0544-15-RAST-2

Rugzak voor Grid Pad 12 €      208,42 0544-12-TAS

Tweede scherm voor Grid Pad 12 €   1.394,20 0544-12-2ESCHRM

Accessoires voor de Grid Pad reeks

De Grid Pads kunnen worden aangevuld met enkele handige opties. Zoekt u iets anders, 
vraag naar de mogelijkheden.

Product inc BTW Productcode
Grid 3 €   1.539,73 0503-00

Software

Grid 3

Grid 3 software stelt mensen met een (meervoudige) beperking in staat wereldwijd te 
communiceren, hun omgeving te besturen en hun computer te gebruiken.
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Interactief  leren

Product inc BTW Productcode
Look to Learn €      772,75 0501-00

Look to Learn, activiteiten voor oogbesturing

Een softwarepakket van 40 activiteiten die ontwikkeld zijn voor mensen die starten met 
het gebruik van oogbesturing. Windows.

Look to Learn: Scenes and Sounds 

Een uitbreidingspakket voor Look to Learn met 26 additionele activiteiten. Windows.

Product inc BTW Productcode
Scenes and Sounds uitbreiding t.b.v Look to Learn €      389,08 0501-01

Product inc BTW Productcode
Look to Read, beperkte NL versie €      389,08 0501-03

Look to Read, zelfstandig leren lezen 

Look to Read stelt kinderen met een beperking in staat zelfstandig boeken te ervaren en 
ervan te genieten. Geschikt voor oogbesturing, schakelaar en directe selectie. Windows.

Product Symbool type
inc BTW

Productcode

Bliss Symbols - één gebruiker BLISS €      270,01 0502-4

Phonics for ALL Widgit Symbols €      213,92 0503-PFA

PODD PCS op aanvraag 0503-PODD

Symbol Talker A - D Widgit Symbols Meegeleverd bij Grid 3

Beeline Widgit Symbols Meegeleverd bij Grid 3

Vocabulary For Life Widgit Symbols Meegeleverd bij Grid 3

Fast Talker Geen Meegeleverd bij Grid 3

WordPower 100 Widgit Symbols Meegeleverd bij Grid 3

First Words Widgit Symbols Meegeleverd bij Grid 3

Super Core Widgit, PCS, SymbolStix Meegeleverd bij Grid 3

Grid sets voor Grid 3

Breid uw Grid 3 pakket uit met nieuwe grid sets, zodat u nieuwe mogelijkheden heeft tot 
communiceren, leren en uw apparaat benaderen. 

Aanvullende software
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iOS

Product inc BTW Productcode
Grid for iPad - eenmalige aanschaf €      418,26 0503-IPAD-1

Grid for iPad

Grid for iPad is dé communicatie-app die een stem geeft aan iedereen zonder spraak. 
Het biedt een complete oplossing voor ondersteunde communicatie op basis van 
symbolen en tekst. De app bevat sets voor verschillende leeftijden, mogelijkheden en 
niveaus van geletterdheid. De app is ook beschikbaar als een eenmalig aankoop- of 
maandabonnement via de Apple App Store.

Talk Pad 

Talk Pad is een krachtige, draagbare en robuuste communicatieset voor ondersteunde 
communicatie, met een batterijduur van 10 uur en een luidspreker.
De behuizing is schokabsorberend en krasbestendig om te beschermen tegen stoten.

Product inc BTW Productcode
Talk Pad 8, grijs €   5.149,88 0544-T08-GR-01 

Talk Pad 8, paars €   5.149,88 0544-T08-PA-01 

Talk Pad 8, turquoise €   5.149,88 0544-T08-TQ-01

Talk Pad 10, grijs - zonder montageplaat €   5.149,88 0544-T10-GR-01 

Talk Pad 10, paars - zonder montageplaat €   5.149,88 0544-T10-PA-01 

Talk Pad 10, turquoise - zonder montageplaat €   5.149,88 0544-T10-TQ-01

Talk Pad 13, grijs - zonder montageplaat €   8.270,60 0544-T13-GR-01 

Talk Pad 13, paars - zonder montageplaat €   8.270,60 0544-T13-PA-01 

Talk Pad 13, turquoise - zonder montageplaat €   8.270,60 0544-T13-TQ-01

Montageplaat voor Talk Pad 10 en 13   €      170,22 0544-T10-MOUNT

Switch Driver 6

Gratis applicatie waarmee onze serie schakelaaraanpassingen muis en toetsenbord 
acties kunnen generen. 

Product inc BTW Productcode
Switch Driver 6 Gratis download

Switch Driver 6

Dwell Clicker 2 

Een Windows applicatie waarmee u de muis of een ander aanwijsapparaat kunt 
gebruiken zonder te hoeven klikken.

Product inc BTW Productcode
Dwell Clicker 2 €        27,64 0555-01

Dwell Clicker 2



Product inc BTW Productcode
Alea CAM30NT, oogbesturing camera - Starter Editie op aanvraag ALE-IG-SNT00110

Alea CAM30NT, oogbesturing camera - Communicatie Editie op aanvraag ALE-IG-SNT00120

Alea CAM30NT, oogbesturing camera - 360 Editie op aanvraag ALE-IG-SNT00130

Alea IG30, oogbesturing camera in behuizing voor Grid Pad 12/15 op aanvraag 0544-12-ALE-KIT

Oogbesturing
Grid 3 kan worden bestuurd met verschillende oogbesturingcamera’s. Deze zijn in een 
complete Grid Pad set leverbaar, maar kunnen uiteraard ook los worden besteld.

Alea CAM30NT

Een oogbesturingcamera met grote prestaties voor Windows apparatuur. Deze 
lichtgewicht camera kan worden aangesloten op een draagbaar apparaat of bevestigd 
onder een groter scherm. Leverbaar in zwart of wit, kabellengtes 0,5, 1 en 2 meter. 
Standaard: zwarte camera, 0,5 m kabel. Windows.

IRISbond

EyeGaze Hiru is snel en accuraat. De camera kan bovendien ook één oog volgen.  
Windows.

Product inc BTW Productcode
IRISbond Hiru op aanvraag IRI-HIRU

IRISbond Hiru bevestigingsunit voor Grid Pad 12/15 op aanvraag 0544-12-HIR-MON

Eyetech TM5 mini

De EyeTech TM5 is een oogbesturingcamera die ontwikkeld is voor bevestiging onder een 
platte scherm monitor of een laptopscherm. Windows, Android.

Product inc BTW Productcode
Eyetech TM5 mini op aanvraag EYE-TM5

Eyetech TM5 mini in behuizing voor Grid Pad 12/15 op aanvraag 0544-12-TM5-KIT
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Lumin-i

De Lumin-i is een krachtige en nauwkeurige oogbesturing gemaakt door Smartbox, en is 
de eerste oogbesturing voor OC die is ontwikkeld met Smart Eye-technologie. Windows, 
Android.

Product inc BTW Productcode
Lumin-i oogbesturing voor GridPad 12/15 op aanvraag 0544-12-LUM



JoyCable 

De JoyCable is een snelle en eenvoudig manier om een of twee schakelaars aan uw 
apparaat toe te voegen. Zonder drivers nodig te hebben, kunt u deze inpluggen in de USB 
poort en gebruik maken van standaard 3,5 mm schakelaars.

Product inc BTW Productcode
JoyCable €      287,96 6702-00

Accessoires
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Training
Wat u ook wilt weten, we kunnen u laten zien hoe! 
Op locatie, online, of bij ons op kantoor in Baarn, we helpen u graag alles uit onze hulpmiddelen en software te halen. 

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden!

MDR
Alle hardware, inclusief de accessoires (oogbesturingscamera’s) hebben MDR. De conformiteitsverklaringen staan op de 
website van Smartbox:
https://thinksmartbox.com/answer/declarations-of-conformity/



Algemene verkoopvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden QuoVadis van toepassing
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Offerte
Alle offertes worden in goed vertrouwen gemaakt en zijn geldig gedurende een periode van tien dagen, fouten 
en omissies uitgezonderd. Als u een offerte wilt ontvangen, neem dan contact op met info@qvn.nl of bel 035-
5488701.

Orderacceptatie
We accepteren orders in geschreven vorm via post of e-mail. 

Officiële orders van wettelijke instantie worden geaccepteerd met een officieel inkoopnummer en de naam en 
functie van inkoper. 
 
Orders van bedrijven en instellingen worden geaccepteerd op basis van de met hen overeengekomen 
betaalcondities, contant, maximaal 14 dagen netto. 

Orders van eindgebruikers worden geaccepteerd na betaling. Particuliere kopers hebben het wettelijke recht  
goederen binnen 14 dagen onbeschadigd te retourneren bij gebleken ongeschiktheid. Voor een proefperiode zijn 
deze voorwaarden ook van toepassing.

Eigendom
Alle goederen blijven eigendom van QuoVadis Nederland BV tot ze volledig zijn betaald.

Garantie
Op producten van Smartbox Assistive Technology Ltd geldt twee jaar garantie op defecte materialen of 
werkzaamheden, vanaf de datum van levering. 

SmartCare
Alle Smartbox apparaten worden geleverd met standaard 2 jaar garantie. Met SmartCare kunt u de standaard 
garantie uitbreiden tot een uitgebreid ondersteuningspakket gedurende maximaal vijf jaar na de aankoopdatum. 
De aanvullende dekking omvat ook bescherming tegen één onbedoelde schade per jaar en een leenapparaat als 
reparatie nodig is, mits voorradig.

Meer informatie over SmartCare en de voorwaarden zijn beschikbaar op de website Smartbox. 

Levering
Voor alle onderdelen die op voorraad en op maat gemaakt zijn, geldt een volledige levertijd na bestelling cq 
betaling (particulier) van 30 werkdagen (6 weken). Houd er rekening mee dat sommige onderdelen die door derde 
partijen worden geleverd een langere levertijd kunnen hebben. 

Retouren
Neem contact met ons op als de apparatuur defect is. Wij verzoeken u de apparatuur aan ons toe te zenden 
met een beschrijving van het apparaat en meegezonden onderdelen, naam en adresgevens van de eigenaar cq 
gebruiker, alsmede duidelijke omschrijving van de storing. 

Klachten
We besteden zorg aan onze klanten en onze producten. Wanneer u een klacht heeft over een product of dienst, 
neem dan contact met ons op volgens de klachtenregeling. Deze kunt u vinden op onze website www.qvn.nl.

Certificering
QuoVadis Nederland BV is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. 

*  Onder voorbehoud van miscalculatie en koerswijzigingen en exclusief eventuele invoerkosten 
ten gevolge van Brexit


