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Inleiding 
 
Vriendelijk dank voor uw aanvraag. 

Hierbij ontvangt u de algemene productinformatie en de 

bijbehorende prijzen voor de BelevenisTablet. Uiteraard 

kunnen wij een offerte op maat voor u 

maken. Onze collega’s helpen u graag hierbij.  

 

U kunt altijd mailen naar uw contactpersoon,  

of naar belevenistafel@onwijs.com 

 

Beeldmateriaal van de programma’s, nieuws en reacties 

van zorgmedewerkers kunt u vinden op: 

www.belevenistafel.nl 

 

 

 

Product-informatie 
 

U kunt kiezen uit twee modellen: 

De BelevenisTablet Standaard, dit is het 

instapmodel, deze voldoet aan alle kwaliteitseisen en 

heeft het volledige software pakket, of de 

BelevenisTablet Plus, dit model is sneller, van betere 

kwaliteit en weegt iets meer. 

 

Op de volgende pagina’s vindt u de 

uitgebreide specificaties. 

 

 

 

 

mailto:belevenistafel@onwijs.com
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BelevenisTablet Standaard 

• Individueel te gebruiken • Geheugen: 6 GB 

• Voor gebruik software is WiFi niet noodzakelijk • Scherm: 10,1” 

• Mogelijkheid tot videobellen • Resolutie: 1920 x 1200 (16 : 10) 

• Inclusief afneembaar toetsenbord • Touch: 10 punts 

• Technische specificaties voldoen 
aan alle eisen om de software 
probleemloos te laten werken 

• Aansluitingen: 1 x USB 2.0, 

1 x USB 3.0, 3,5mm hoofdtelefoon 

• Camera: front 2 megapixels, back 5 
megapixels • Garantie: 1 jaar 

• Processor: Intel Gemini 
Lake N4100 

• Besturingssysteem: Windows 10 Home 

• Prijs: € 327,50  

plus abonnementskosten vanaf  

€ 12,95 per maand (prijzen excl btw) 

• Opslag: 128 GB 
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BelevenisTablet Plus G 

• Individueel te gebruiken • Geheugen: 4 GB 

• Voor gebruik software is WiFi niet noodzakelijk • Scherm: 10,5” 

• Mogelijkheid tot videobellen • Resolutie: : 1800x1200 pixels (3 : 2) 

• Toetsenbord apart te bestellen • Touch: 10 punts 

• Technische specificaties voldoen 
aan alle eisen om de software 
probleemloos te laten werken 

• Aansluitingen: 1 x USB-C, 3,5mm 
hoofdtelefoon, 1 x Connect poort 

• Camera: front 5 megapixels, 
back 8 megapixels • Garantie: 2 jaar 

• Processor: Intel Pentium 
Gold  

• Besturingssysteem: Windows 11 

• Prijs: € 538,95  

plus abonnementskosten vanaf  

€ 12,95 per maand (prijzen excl btw) 

• Opslag: 64 GB 
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BelevenisMenu 

Het BelevenisMenu biedt ‘voor elk wat wils’. Veel 

muziek, spelletjes, foto’s, oude Polygoonjournaals en 

geheugentraining geven ontspanning en vermaak, met 

activiteiten voor alleen of samen.  

 

FotoMenu 

Deze mooie verzameling collages met foto’s zijn speciaal 

gemaakt voor ouderen. Met onderwerpen als Nederland, 

puppy’s, de school van vroeger, kittens, huisdieren, 

oldtimers en wilde dieren vindt iedere oudere een 

onderwerp met foto’s om heerlijk bij weg te dromen, of 

herinneringen op te halen.  

 

 

VideoMenu 

In het VideoMenu  staan directe links naar bekende 

YouTube kanalen, zoals cabaret, het Koninklijk Huis, NOS 

Sport, Meer Bewegen, Natuurfilms en Oude Liedjes.  

 

Speelmenu 

Het Speelmenu geeft uren speelplezier met 

vermakelijke en communicatieve spellen voor jong 

en oud. Met puzzels, foto’s en spelletjes om alleen of 

samen te doen.  

 

Beeldbellen 
De BelevenisTablet maakt beeldbellen mogelijk binnen een 

afgeschermde omgeving, speciaal gericht op ouderen en mensen 

met beginnende dementie. Duidelijke, grote knoppen op het 

scherm wijzen de weg. De bediening is gebruiksvriendelijk, simpel, 

eenvoudig en efficiënt. Enige hulp bij het instellen van bijvoorbeeld 

de WiFi of het adresboek is wel nodig. Bij elke tablet zit een 

duidelijke handleiding. 

 

VermaakMenu 

Het VermaakMenu  is helemaal gericht op de jaren ’50, 

’60 en ’70 met muziek, televisiefragmenten en foto’s 

uit die tijd. De verzameling Nederlandstalige muziek 

en tophits uit de Jaren ’70 zijn favoriet bij veel 

ouderen.  

 

Software - Ouderenzorg 
Voor elke BelevenisTafel is er een groot aanbod van de 

BelevenisTafel Menu’s. Meer dan 60 verschillende 

applicaties bieden ontspanning, vermaak, breintraining 

en communicatie. 

Onvergetelijk MuseumTafel 

De Onvergetelijk MuseumTafel is een applicatie met kunst 

en erfgoed uit o.a. het Stedelijk Museum Amsterdam, het 

Van Abbemuseum en het Limburgs Museum. Hiermee 

kunnen ouderen met elkaar op een speelse manier 

herinneringen ophalen en kennismaken met objecten uit de 

collectie van musea. 

 

 

NatuurMenu 

Het NatuurMenu bestaat uit 14 natuurfilms. Deze films 

kunnen afgespeeld worden.  

 

 

PrikkelMenu 

De programma’s in het PrikkelMenu zijn gericht op ouderen 

met diepe vorm van dementie.  

Eén aanraking op het scherm is voldoende om iets 

bijzonders te laten gebeuren!  
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Software - Ouderenzorg 
Voor elke BelevenisTafel is er een groot aanbod van de 

BelevenisTafel Menu’s. Meer dan 60 verschillende 

applicaties bieden ontspanning, vermaak, breintraining 

en communicatie. 

JaarMenu 

Het JaarMenu bestaat uit twaalf kersverse TipTiles die over 

de seizoenen en belangrijke feestdagen gaan. Praat mee 

over de strenge winters van vroeger, verheug je op de lente 

met beelden van jonge dieren en bekijk hoe dagen als 

Carnaval wereldwijd worden gevierd. 

 

Nederlandse Geschiedenis (Optioneel) 

Nederlandse Geschiedenis, samen praten over de 

geschiedenis van Nederland. Van hunebedden tot de 

Statenbijbel en koning Willem I. Het pakket bestaat uit 50 

TipTiles. Elk venster is uitgewerkt in een kleurrijk geheel 

van afbeeldingen met korte informatieve teksten over het 

onderwerp 

 

 

KleinkindMenu 

Wanneer de kleinkinderen op bezoek komen bij opa of oma, 

kunnen zij zichzelf gaan vermaken met het KleinkindMenu. 

Het KleinkindMenu biedt een selectie uit ons totaalaanbod, 

toegespitst op kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar.  

 

 

Software - Gehandicaptenzorg 
De BelevenisTafel Gehandicaptenzorg bestaat uit een aantal 

menu’s. Dit zijn het oa. HoplaMenu, LeerMenu, VideoMenu,  

GameMenu en KijkMenu. 

 
HoplaMenu 

Spellen met aansprekende geluiden, felle kleuren  

en eenvoudige interactie, zoals een VeegPlaat, 

GeluidenSpel, VissenVangen en ViezeVingers. 

 
Leermenu 

In het LeerMenu, vindt u spellen die een educatief doel 

hebben. De moeilijkheidsgraad wordt globaal 

aangegeven door de kleur van de iconen. Van licht 

(heel eenvoudig) naar donker (moeilijker). Het 

LeerMenu bevat vier submenu’s: Taal, Rekenen, 

Diversen en Historisch Canon. 

 VideoMenu 

Het VideoMenu bevat directe links naar bepaalde 

YouTube kanalen. Een YouTube kanaal bevat een 

selectie video’s over een onderwerp. Beschikbare 

kanalen zijn: Bassie en Adriaan, Buurman en 

Buurman, Dora, Fikkie TV, Grappige Katten, 

Nederlandse Hits, Nikkie Tutorial, Peppa Pig, Saskia’s 

Dansschool, Smurfen, Tekenfilms, Teletubbies 

 

GameMenu 

Het GameMenu bevat twaalf communicatieve- en 

vermakelijke spellen voor jong en oud. De 

communicatieve spellen zorgen ervoor dat er op een 

laagdrempelige manier een leuk gesprek tot stand kan 

komen. Ze richten zich op samen spelen of op samen 

oplossen. Meedoen is belangrijker dan winnen! 

Spellen zijn onder andere: bingo, dilemmaspel, doolhof, 

stellingen en KoppenSnellen. 

 

HerinnerMenu 

Het HerinnerMenu bevat onderwerpen die gericht zijn op 

‘vroeger’. Er kunnen foto’s en kijkplaten bekeken 

worden. Doel is om hierover in gesprek te raken. Het 

spel ‘Vragen over vroeger’ bevat gerichte vragen die 

bedoeld zijn om een gesprek te starten. 

 

MediaMenu 

In het MediaMenu zijn er kinderliedjes, muziek- en 

videobeelden van de jaren 30, 40, 50, 60 en 70 te 

vinden. Het samen zingen van kinderliedjes en andere 

muziek kan voorzien in een gezellige sfeer. 

 

  

Mijn Stad, Mijn Dorp (Optioneel) 

Het programma Mijn Stad, mijn dorp brengt de omgeving 

van vroeger weer tot leven. Deze TipTile wordt op maat 

gemaakt met foto’s van vroeger, uit de omgeving van uw 

locatie.  
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Prijsoverzicht BelevenisTablet 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Aantal 

 

BelevenisTablet Standaard 

 

Prijs p/st 

 

Totaal 

 BelevenisTablet Standaard 10,1” € 327,50  

 Tablet Cover (beschikbaar in diverse kleuren) €   24,95  

 - Inclusief startpakket software en installatiekosten 

- Inclusief Beeldbellen 

- Inclusief afneembaar toetsenbord 

  

    

 

Aantal 

 

BelevenisTablet Plus 

 

Prijs p/st 

 

Totaal 

 BelevenisTablet Plus G  10,5” € 538,95  

 Tablet Cover (zwart) € 40,--  

 Optioneel: afneembaar toetsenbord € 130,--  

    

 - Inclusief startpakket software en installatiekosten 

- Inclusief Beeldbellen 

  

 

 

Aantal 

 

Software abonnement – welk abonnement kiest u 

 

Prijs p/mnd 

 

Totaal 

 2 jaar € 14,95  

 3 jaar € 12,95  

 - Elk abonnement bevat de hierboven beschreven  

  menu’s (meer dan 60 applicaties) 

  

Het software-abonnement is opzegbaar twee maanden voor afloop van het contract. Abonnementen worden na afloop van de contractduur tot wederopzegging  
automatisch verlengd met 1 jaar. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. BTW wordt op uw factuur aan het eindbedrag toegevoegd 
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Tot slot 
• Alle genoemde prijzen en kosten zijn geldig tot 31 december 2022 en exclusief 21% BTW. BTW wordt  

op uw factuur toegevoegd 

• Licenties: De software van Onwijs ontvangt u in licentie per gekocht product 

• Het is niet toegestaan om software te kopiëren of aan derden te verstrekken 

• Fouten en prijswijzigingen voorbehouden 

• Offerte is geldig tot 30 dagen na verzending 

• Software wordt niet los verkocht 

• In de basisprijs voor de tablet zijn de kosten voor installatie en een basispakket software inbegrepen 

• Exclusief verzendkosten 

Waarom kiezen klanten voor de BelevenisTablet? 
  

• Onze solide organisatie bestaat al meer dan 25 jaar 

• Alle applicaties worden ontwikkeld door ons eigen ontwikkelteam,  

in nauwe samenwerking met deskundigen uit de zorg 

• U kunt altijd een beroep doen op onze eigen Onwijs servicedesk  

• Met de BelevenisTafel, hebben we inmiddels vele duizenden tevreden 
gebruikers in verschillende zorginstellingen in Nederland en België 

• Goede service en hoge kwaliteit is ons streven 

Wat zijn de pluspunten van onze organisatie? 

 

• Geen verkoop aan particulieren 

• Onwijs behoudt zicht het recht voor eenmaal per jaar prijswijzigingen door te voeren met maximaal de consumentenprijsindex 
voor produkten (CPI), zoals die is vastgesteld door het CBS. 

• De prijsverhogingen naar aanleiding van de toegepaste indexatie vormen geen grond voor tussentijdse ontbinding van het 
contract. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs. 

• Op alle overeenkomsten zijn de NLdigital voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn door NLdigital gedeponeerd bij 
de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht 
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