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Inleiding 
 
Vriendelijk dank voor uw aanvraag. 

Hierbij ontvangt u de algemene productinformatie en de 

bijbehorende prijzen van onze BelevenisTafel producten. 

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 

 

 

 

Productinformatie 
 

De BelevenisTafel is in verschillende modellen 

beschikbaar voor de markten Ouderenzorg en 

Gehandicaptenzorg.  

 

Op de volgende pagina’s, vindt u de 

uitgebreide specificaties. 

 

 

 

“Het helpt bij het doorbreken van de eenzaamheid!”  

– Han Hendrikse 

Directeur Blije Borgh 

 

 

“Mensen in beweging brengen, fysiek én mentaal, 

dat vind ik mooi!”  

– Geesje 

Activiteitenbegeleidster Zonnehuis de Marne 

 

 

 

“Wij hebben een hele gemêleerde groep cliënten, 

van EMB tot hoog niveau en iedereen kan op zijn of 

haar eigen niveau meespelen.”  

– Petra Romeijn 

Stichting Dichterbij, locatie Teugenaar 

 

“Mensen die normaal niet met elkaar in contact 

komen, zoeken elkaar op om samen te puzzelen, 

bingo te spelen of een taalspelletje te doen.”  

– Anne Huijsmans 

Thomashuis Oudenbosch 

 

 

mailto:belevenistafel@onwijs.com
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BelevenisTafel Modellen 
 

 

   BelevenisTafel Standaard en Lift model 
• Samen aan tafel in groepsverband 

• Standaard hoogte of systeem met ingebouwde 

liften in de poten (meerprijs) 

• 43 inch scherm, 12 touchpunten, PCAP 

technologie: scherm zonder opstaande rand 

• Inclusief pc, draadloos toetsenbord en 

besturingssysteem 

• Toegankelijk via Wi-Fi 

• Technische specificaties voldoen aan alle eisen 

om de software probleemloos te laten werken 

• Afmetingen: hoogte: 80 cm hoog, 128 cm lang, 

88 cm breed, 66 cm tussen vloer en onderkant 

tafel 

• Inclusief soundbar  

 
•  

   BelevenisTafel 21.5” of 27” 
• Individueel te gebruiken of in 

groepsverband 

• 10 touchpunten, PCAP technologie: 

scherm zonder opstaande rand 

• Ingebouwde computer met 

besturingssysteem 

• Toegankelijk via Wi-Fi 

• Technische specificaties voldoen aan alle 

eisen om de software probleemloos te 

laten werken 

• Kleine variant:  21,5 inch 

multitouchscherm 

• Grote variant:  Grote tas 45 x 72,5 x 6 

cm met 27 inch multitouchscherm 

• Inclusief toetsenbord en externe speaker 

• Inclusief beeldbellen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

•  

   BelevenisTafel Kantelbaar model 
• Samen aan tafel in groepsverband 

• Systeem is elektrisch in hoogte verstelbaar en 

kantelbaar 

• 43 inch scherm, 12 touchpunten, PCAP 

technologie: scherm zonder opstaande rand 

• Inclusief pc, draadloos toetsenbord en 

besturingssysteem  

• Toegankelijk via Wi-Fi 

• Technische specificaties voldoen aan alle eisen 

om de software probleemloos te laten werken 

• Afmetingen: Vanaf 70 cm hoog, 128 cm lang, 

88 cm breed 

• Inclusief afdekhoes en soundbar 

 

 

   BelevenisTafel Overbed Model 
• Individueel gebruik voor o.a. bedlegerige 

bewoners 

• In hoogte verstelbaar met gasveer 

• 21,5 inch scherm, 10 touchpunten, PCAP 

technologie: scherm zonder opstaande 

rand 

• Ingebouwde computer met 

besturingssysteem 

• Toegankelijk via Wi-Fi 

• Technische specificaties voldoen aan alle 

eisen om de software probleemloos te 

laten werken 

• Inclusief toetsenbord en externe speaker 

 

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

BelevenisTafel Menu’s. Meer dan 144 verschillende 

applicaties bieden ontspanning, vermaak, breintraining 

en communicatie. 

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.  

 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.  

 

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!  

 

 

NatuurMenu 

Het NatuurMenu bestaat uit 14 natuurfilms. Deze films 

kunnen afgespeeld worden.  

 

 

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. 

 

 

TipTile Maker Pro 

Met de TipTile Maker u uw eigen mappen voor foto's maken. 

Maak je eigen presentaties en toon de foto's van het laatste 

zomerfestival aan je bewoners en hun families! Klanten met 

een Belevenistafel en een abonnement op TipTile Pro 

kunnen extra TipTiles downloaden die door een 

professionele redactie zijn gemaakt. Het zijn TipTiles over 

algemene onderwerpen zoals Nederland of oude beroepen.  

Voor een specifieke doelgroep zijn er TipTiles over 

bijvoorbeeld Turkije, Marokko en Nederlands Indië.  

Een TipTile is een digitale, interactieve collage van foto’s die 

te gebruiken is op een touchscreenscherm. Elke foto is met 

een simpele tik te openen waarna deze eenvoudig vergroot 

en gedraaid kan worden. Elke foto  

kan eventueel nog tekst, video en/of audio bevatten.  

Een TipTile maakt u in een aantal eenvoudige stappen. Elke 

computer met een internetverbinding is hiervoor geschikt. 

De door u gemaakte TipTiles worden online (in de cloud) 

bewaard. U kunt er op elk gewenst moment en vanaf elke 

locatie mee verder gaan. Andere gebruikers kunnen niet bij 

de door u gemaakte TipTiles.  

Als laatste stap installeert u de gemaakte TipTile op uw 

touchscherm of tafel. Zolang u een abonnement heeft kunt 

u onbeperkt TipTiles maken en installeren. 
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Software – Ouderenzorg 
De BelevenisTafel Ouderenzorg bestaat uit een aantal  

menu’s. Hieronder een aantal daarvan; 

 
 

SpeelMenu 

Het SpeelMenu is een gevarieerde collectie spellen die 

ontworpen zijn om te amuseren en te stimuleren. Van 

zoekspelletjes en fruitbingo, voor het plezier, tot 

prikkelende stellingen die bedoeld zijn om aan tafel een 

gesprek of discussie te starten.  

 

 

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.  

 

 

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 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                       

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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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. 

 

NatuurMenu 

Het NatuurMenu bevat 14 video’s. Totaal bevat het 

NatuurMenu ruim zeven uur aan natuurbeelden. 

De gekozen video start automatisch en zal aan het 

eind herhalen. De onderwerpen zijn: bloemen, bomen 

& bessen, dieren, onder- en bovenwater en seizoenen. 

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. 

 

KijkMenu 

Het KijkMenu bevat vier submenu’s: FotoMenu, 

IconenLuisteren, IconenVragen en Thema’s.  

Hierin zijn er meerdere foto collages met diverse thema’s 

om over in gesprek te gaan. 

 

 

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. 
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GameMaker  

(In ontwikkeling) 

 

GamemakerViewMaker is (net als www.tiptile.com) een 

online toepassing. Na ingelogd te zijn kunt u kiezen uit vier 

opties.  

-WebView  

Met WebView kunt u zelf een link naar het internet 

toevoegen aan uw menu. Denk hierbij aan een link naar de 

website van uw organisatie of een bepaald filmpje of kanaal 

op YouTube. Omdat elke website anders gebouwd is en zich 

anders gedraagt zijn wij niet verantwoordelijk voor de 

getoonde inhoud en de navigatiemogelijkheden.  

-VideoView  

Met VideoView kunt u een video in uw menu plaatsen. De 

video wordt lokaal opgeslagen en na het klikken op de knop 

direct gestart. U kunt video’s uploaden van maximaal 150 

mb in de formaten MP4, MPG, WMV en AVI. U kunt elke 

video een aparte knop in het menu geven of maximaal vijf 

video’s aan dezelfde knop. Deze geeft dan na het openen 

een keuzemenu.  

-PDFView  

Met PDFView kunt u een of meerdere PDF bestanden in het 

menu tonen. U kunt elke PDF een eigen knop in het menu 

geven of meerdere PDF’s aan dezelfde knop koppelen. Deze 

geeft dan na het openen een keuzemenu. -SlideView Met 

SlideView kunt u een diashow maken van uw foto’s. U gaat 

naar de volgende foto door het scherm aan te raken. U kunt 

de foto’s niet vergroten of draaien, alleen bekijken. 

Installatie Viewers worden op dezelfde manier als TipTiles 

geïnstalleerd. 

ViewMaker  

(In ontwikkeling) 

 

GameMakeris (net als www.tiptile.com) een online 

toepassing. 

Na ingelogd te zijn kunt u kiezen uit vier opties. Klikspel 

(Denk aan het spreekwoordenspel uit de Belevenistafel. 

Kaarten ‘klikken’ aan elkaar.) Memory (Spreekt voor zich) 

Quiz (Vragen bedenken met een aantal multiple choice 

antwoorden.) Zoekspel (Denk aan Mariquita) 

TipTileMaker Pro 

Met de TipTile Maker u uw eigen mappen voor foto's maken. 

Maak je eigen presentaties en toon de foto's van het laatste 

zomerfestival aan je bewoners en hun families! Klanten met 

een Belevenistafel en een abonnement op TipTile Pro 

kunnen 16 extra TipTiles downloaden die door een 

professionele redactie zijn gemaakt. Het zijn TipTiles over 

algemene onderwerpen zoals België of oude beroepen.  

Voor een specifieke doelgroep zijn er TipTiles over 

bijvoorbeeld Turkije en Marokko.  

Een TipTile is een digitale, interactieve collage van foto’s die 

te gebruiken is op een touchscreenscherm. Elke foto is met 

een simpele tik te openen waarna deze eenvoudig vergroot 

en gedraaid kan worden. Elke foto  

kan eventueel nog tekst, video en/of audio bevatten.  

Een TipTile maakt u in een aantal eenvoudige stappen. Elke 

computer met een internetverbinding is hiervoor geschikt. 

De door u gemaakte TipTiles worden online (in de cloud) 

bewaard. U kunt er op elk gewenst moment en vanaf elke 

locatie mee verder gaan. Andere gebruikers kunnen niet bij 

de door u gemaakte TipTiles.  

Als laatste stap installeert u de gemaakte TipTile op uw 

touchscherm of tafel. Zolang u een abonnement heeft kunt 

u onbeperkt TipTiles maken en installeren. 

 
 
  

Software – Ouderenzorg & Gehandicaptenzorg 
 
Onderstaande software modules betreffen de zgn. ‘DHZ’ (Doe-het-zelf) modules, onderdeel 

van het abonnement ‘All-In Plus’ 
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Workshop (Optioneel) 

Tijdens deze workshop leert u omgaan met het programma 

TipTile Maker Pro, GameMaker en ViewMaker. De training 

duurt een dagdeel en is bestemd voor de medewerkers, 

mantelzorgers of vrijwilligers die met deze programma’s  

gaan werken.   

De workshop is voor maximaal vijf deelnemers. De 

workshop vindt plaats op de dag van aflevering. 

 

 

Service, Licenties en Diensten 

Installatieservice (Standaard) 

Met onze installatieservice bent u verzekerd van een goede 

start.  

Uw tafel wordt bij u geplaatst, aangesloten, geconfigureerd 

en voorbereid zodat deze klaar is om direct te beginnen.  

 

Onze installatieservice biedt de volgende voordelen: 

• De tafel wordt persoonlijk afgeleverd door een 

medewerker van Onwijs. 

• Wij zetten de tafel voor u klaar op uw locatie. 

• U krijgt bij aflevering een heldere instructie over 

gebruik en plaatsing, bestemd voor de mensen die 

met de tafel gaan werken. 

• Het besturingssysteem wordt voor u 

geconfigureerd. 

• De software wordt voor u geïnstalleerd en getest.  

• U kunt al uw vragen stellen. 

 

 

 

Operationele Lease  

Voor een lagere directe investering kunt u gebruik maken van een operationeel lease concept.  

Neem voor meer informatie over operationele lease en crowdfunding contact op met uw accountmanager.  

 

 

 

All-in Software en service abonnement (Standaard) 

Hieronder vallen de licentiekosten van alle beschikbare 

software binnen het BelevenisTafel pakket. 

U heeft de keuze in het Comfort Abonnement of het Plus 

Abonnement.  

Deze service geeft het recht op ondersteuning van onze 

helpdesk bij eventuele problemen. Wanneer u contact met 

ons opneemt kunnen wij op afstand meekijken op de tafel 

en wijzigingen doorvoeren. Hiervoor moet de tafel wel met 

het internet verbonden zijn. 

 

Met het All-in Software en Service Pakket ontvangen 

klanten updates binnen de aangeschafte softwarepakketten.  

 

Met het Service Pakket, bewaren wij een back-up van uw 

basissoftware op onze server. Bij eventuele problemen 

kunnen wij bij deze service uw software op afstand opnieuw 

installeren.  
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Prijsoverzicht BelevenisTafel 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Prijsopbouw BelevenisTafel 

 

Prijs p/st 

BelevenisTafel – Standaard model 43” scherm € 5.385,- 

BelevenisTafel - Standaard model 43” scherm (Hoog/Laag) € 6.315,- 

BelevenisTafel – Kantelbaar model 43” scherm € 6.560,- 

Bovenstaande modellen met een 55” scherm + € 1.250,- 

BelevenisTafel - 21.5” (Klein) 

Let op: Tijdelijk NIET leverbaar 

€ 2.350,- 

BelevenisTafel - 27” (Groot) incl. Trolley € 2.999,- 

BelevenisTafel – Overbed model 

Let op: Tijdelijk NIET leverbaar 

€ 2.750,- 

BelevenisTafel – TinyTouch € 3.625,- 

  

 

All-in Software en Service 

abonnement 

1. 

Abonnement  

‘All-in Comfort’ 
OZ of GZ 

2. 

Abonnement  

‘All-in Plus’ 
OZ of GZ 

Contractduur Prijs p/maand Prijs p/maand 

1 jaar €  89,95 € 114,95 

3 jaar €  82,50 € 107,50 

5 jaar €  74,00 €   99,00 

  Inclusief DHZ module; GameMaker (in 

ontwikkeling), ViewMaker (in ontwikkeling), 

TipTileMaker 

OZ = Ouderenzorg  GZ = Gehandicaptenzorg                                         

DHZ = ‘Doe-het-zelf’ module 

 

 

Training, workshops en diensten 

 

Prijs p/st 

TipTileMaker, GameMaker, ViewMaker Workshop (per 

dagdeel) 

€ 475,- 

Training/ Voorlichting/ instructie Workshop (per uur) € 150,-  

Onderstaande optionele software menu’s alleen voor 

OZ-Ouderenzorg 

 

Aanvullend Menu A: Mijn Stad, mijn dorp € 730,- 

Aanvullend Menu B: Nederlandse Geschiedenis € 495,- 

 
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. BTW wordt op uw factuur aan het eindbedrag toegevoegd. 

 

 

* aflever- en installatiekosten 
* Totaal software pakket 
* toetsenbord en internettoegang 
 *afdekhoes  
*  externe speaker 
* 3 jaar hardware garantie 

 

De BelevenisTafel is inclusief: 
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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 de BelevenisTafel 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 14 dagen na verzending 

• In de basisprijs van het product zijn de kosten voor installatie inbegrepen. 

 

Waarom kiezen klanten voor een BelevenisTafel product? 
 

 • 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 BelevenisTafel servicedesk  

• Met onze BelevenisTafel producten, 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? 

 

• Vraag bij uw accountmanager naar de mogelijkheden met betrekking tot crowdfunding en operational lease.  

• Inmiddels zijn er ruim 1.500 BelevenisTafel producten in gebruik.   

• Op alle overeenkomsten zijn de NLdigital2020 voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn door NLdigital 

gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht  

• BelevenisTafel behoudt zich het recht voor eenmaal per jaar prijswijzigingen door te voeren met maximaal de 
consumentenprijsindex voor producten (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. 

• Er wordt op elke order een aanbetaling van 40% van de aanschafwaarde belast. Het overige bedrag wordt na levering van het 

product belast.  
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