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VEILIGE EN EFFICIËNTE TOEGANGEN 
VOOR ZORGINSTELLINGEN



Bij checkmade zorgen we voor meer veiligheid en efficiëntie voor iedereen, op elke locatie. We laten 
bewegingen op een gecontroleerde manier verlopen d.m.v. de juiste toegang- en controlesystemen 
te installeren én te onderhouden. Onze materiaalkennis is enorm en we zijn steeds op zoek naar 
de meest innovatieve manier om onze klant te ontzorgen. Onze oplossingen zijn steeds veilig, 
comfortabel en futureproof.

Zo pakken wij het aan
Wij maken serieus werk van ons projectmanagement. Met een gedegen projectaanpak worden al 
onze projecten tot in de puntjes uitgevoerd. Strakke afspraken en heldere procedures vormen de 
sleutel tot knappe realisaties. U kan steeds bij uw vast contactpersoon terecht als er nog bijkomende 
vragen zouden zijn.

Ook na installatie zijn we er voor u
Na de oplevering leggen we de onderhoudsafspraken vast in een Service Level Agreement (SLA) 
en zorgt onze support-afdeling voor het juiste onderhoud en een optimale beschikbaarheid van het 
systeem.
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WAT CHECKMADE VOOR U KAN DOEN? 

1. SITE ACCESS MANAGEMENT: AUTOMATISEER HET 
VRACHTVERKEER EN ZORG VOOR ONMIDDELLIJK 
RENDEMENT

2. AANMELDZUIL

3. INTERCOM

4. DOCKSENSOREN

5. DEUREN & POORTEN
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6. SLAGBOOM/ SCHUIFPOORT/ SPEEDGATE

7. CAMERABEWAKING

8. ONTHAAL MET AUTOMATISCHE 
DEUR EN/OF SPEEDGATES

9. BETAALPARKING

10. PERSONEELSPARKING

11. TOEGANGSCONTROLE
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Bij checkmade weten we als geen ander dat de toegang en circulatieflow tot uw 
gebouwen op een serieuze manier behandeld moet worden.

Toegangscontrolesystemen zijn complex. U wil uw medewerkers, patiënten, bewoners 
bezoekers, logistiek en leveranciers snel en vlot toegang geven tot de zones waar zij 
bevoegd voor zijn. Tegelijk wil u ongewensten detecteren en tegenhouden. Checkmade 
heeft alles in huis voor een globale en nauwkeurige aanpak. Onze expertise is enorm. 
Die laat ons toe om echt met u mee te denken en het juiste advies te leveren m.b.t. uw 
wensen en noden. Een van onze grootste sterktes is dat we steeds op zoek zijn naar 
de meest innovatieve en betrouwbare oplossingen. We bieden dus alleen systemen 
aan waar we overtuigd van zijn én die futureproof zijn.

Een site access management systeem geeft uw organisatie de mogelijkheid om de totale 
kostprijs van uw logistieke processen te reduceren door het beheer van uw inkomende 
en uitgaande stroom van transporten te automatiseren.

Het is tevens een uitstekende tool voor de controle over uw bezoekersbeheer: 
Wanneer een werknemer een afspraak maakt met een bezoeker krijgt deze naast een 
agenda uitnodiging eveneens een e-ticket om zich bij aankomst aan te melden. Dit systeem 
beheert zowel de toegang voor individuele bezoekers als werknemers van onderaannemers.

Een Site Access Management systeem is een slimme en kostene�ciënte vorm van 
toegangscontrole die bovenal ook het comfort voor uw bezoekers verhoogt.

TOEGANGSCONTROLE

SITE ACCESS MANAGEMENT

Enkele mogelijkheden: 
• Badgesystemen
• Codeklavier
• Sleutelpiramide 
• Biometrie 
• Data on card
• BLE
• NFC
• Smartphone access
• ANPR
• …



CAMERA’S

Ook camera’s behoren tot het assortiment van checkmade. We beschikken over 
verschillende types, afhankelijk van wat u nodig heeft.

Of het nu een camera met nummerplaatherkenning is of een camera als bewakingsmiddel 
om de veiligheid te verhogen, wij zorgen voor een correcte plaatsing en werking. Er zijn 
verschillende combinaties mogelijk. U kan op ons vertrouwen voor het juiste advies .
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Aan uw complex zijn heel wat manieren om het gebouw te betreden en uw weg 
doorheen het gebouw verder te zetten. Een centrale inkom met automatische deuren of 
speedgates, zij-of achterdeuren voor personeelsingangen, automatische deuren, deuren 
van de patiëntenkamers, zones enkel toegankelijk voor bevoegd personeel, poorten 
voor het laden en lossen, …

Al deze ingangen kunt u aan ons toevertrouwen. We hebben verschillende deuren en types 
in huis. Deze zijn tevens allemaal in kaart te brengen voor een optimale toegangscontrole 
zodat u controle behoudt wie waar toegang tot heeft. Checkmade specialiseert zich op dit 
gebied als partner voor een globale aanpak. 

DEUREN EN POORTEN

Enkele mogelijkheden: 
• Automatische deurdrangers
• Bestaande deuren automatiseren
• Metalen deuren
• Sectionaalpoort
• Snelloopdeur
• …



PARKINGTELLING/GELEIDING

Iemand die uw parking oprijdt, moet op een 
aangename en duidelijke manier begeleid worden 
naar een vrije parkeerplaats. Een heldere signalisatie
is cruciaal. En die start al bij het oprijden van uw 
parking.
Via led-schermen kunnen we bij de inrit aangeven 
hoeveel beschikbare plaatsen er nog zijn. Nadien 
geven duidelijke pijlen op de grond de rijrichting 
aan zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. 
Onze detectoren laten duidelijk zien waar er nog 
beschikbare plaatsen zijn. Op die manier is het veilig 
en aangenaam voor gebruikers die op zoek zijn naar 
een vrije parkeerplaats.

De voordelen:
• Minder CO2 uitstoot, 
   want er wordt minder rondgereden
• Betere doorstroom van het verkeer
• Veiliger
• Aangenaam gevoel voor de gebruiker
• Duidelijk overzicht van de bezettingsgraad

PARKINGBEHEER/ BETAALPARKING

Vaak voorkomende situaties waarvoor u bij ons terecht kan:

• U wil van uw parking een betaalparking maken
• U wil uw parking enkel toegankelijk maken voor personeel en/of gewenste bezoekers
• U wil uw parking ’s nachts afsluiten
• U wil uw parking veiliger maken m.b.v. heldere signalisatie

Voor elk van deze situaties kan u bij ons terecht. We bieden verschillende oplossingen aan 
volgens de complexiteit van de situatie. Neem contact op met een van onze experten om 
u bij te staan in uw situatie.
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CHECKMADE NEEMT DE PARKING VAN ZNA
IN HOBOKEN ONDER HANDEN

Checkmade blikt terug op een meer dan succesvol project bij Ziekenhuis 
Netwerk Antwerpen (ZNA) te Hoboken. Hun parking met 2 in- en 
uitritten werd een betaalparking met 5 slagbomen. Reden genoeg om 
een gesprek aan te gaan met Luc Govaerts, verantwoordelijke van de 
technische dienst, om te polsen naar de samenwerking en het resultaat. 

Luc: ”De reden waarom we checkmade hebben ingeschakeld, was omdat ons verplegend 
personeel geen plaats meer vond om te parkeren. De parking was vroeger vrij toegankelijk 
en er hoefde niet betaald te worden. Dat maakte dat veel buurtbewoners onze parking 
ook als privé-parking gebruikten. Onze shiften in het ziekhuis wisselen tussen 6 en 7 
uur ‘s ochtends. Er moet dus een pak personeel parking vinden rond dat tijdstip. Op dat 
moment zijn de buurtbewoners nog niet naar hun werk, dus ons personeel moest heel 
lang rondrijden of heel ver parkeren waardoor ze te laat aan hun shift begonnen. Dat 
heeft uiteraard een impact op onze zorg en onze patiënten en dat konden we niet langer 
aanzien. Daarom hebben we de stap gezet naar een betaalparking”

We kunnen wel echt van een 
enorme verbetering spreken.
Zowel ons personeel, 
als onze patiënten en bezoekers
hebben voldoende plaats. 

Luc Govaerts, 
verantwoordelijke 
technische dienst
Ziekenhuis Netwerk 
Antwerpen (ZNA)

INTERVIEW



Hoe is de situatie intussen veranderd? 
Luc: “We kunnen wel echt van een enorme 
verbetering spreken. Zowel ons personeel, als 
onze patiënten en bezoekers hebben voldoende 
plaats. Het is zeker niet zo dat we onze parking 
onbetaalbaar hebben gemaakt. We hanteren 
democratische prijzen, maar om een volledige 
dag te parkeren of verschillende dagen per week 
loopt dat uiteraard wel op. Dat geld hebben de 
buurtbewoners er niet voor over, dus zijn zij op 
zoek gegaan naar andere oplossingen. Dat was 
zeker geen evidentie, maar door open en heldere 
communicatie hebben we wel op begrip kunnen 
rekenen.”

Waarom hebben jullie voor checkmade gekozen? 
“We hebben verschillende partijen aangeschreven 
toen we onze parking onder handen wouden laten 
nemen. Checkmade gaf ons het meest kwalitatieve 
gevoel. Ze waren niet de goedkoopste, maar ook 
niet de duurste. Checkmade was de partij die 
echt met ons meedacht en aan alle criteria die 
we voorop gesteld hadden, kon beantwoorden. Ik 
kon vooral appreciëren dat ze naar ons geluisterd 
hebben en onze bezorgdheden en wensen 
hebben meegenomen in de offerte.” 

Hoe heeft u de samenwerking ervaren? 
“Zeer positief! Ik vind service enorm belangrijk. 
Service is goud waard. Ik wil op mijn leveranciers 
kunnen rekenen. Dat is voor mij veel meer 
waard dan de kostprijs. En die service heb ik bij 
checkmade zeker mogen ervaren.”

Checkmade gaf ons het meest
kwalitatieve gevoel. Ze waren
niet de goedkoopste, maar ook
niet de duurste.

HEEFT U OOK EEN PARKING DIE U ANDERS WIL INRICHTEN? 
CONTACTEER CHECKMADE VOOR EEN GRATIS ANALYSE EN EEN 
CORRECT ADVIES. 
info@checkmade.be - Tel  +32 (0)52 45 94 44



WAAROM WERKEN MET CHECKMADE?

EERLIJK ADVIES VOOR UW PROJECT 

CORRECTE PRIJS-KWALITEIT

JARENLANGE EXPERTISE

PROFESSIONEEL TEAM VAN PLAATSERS

Bij checkmade zorgen we voor veilige en efficiënte toegangen, voor iedereen, op elke 
locatie. Geef de toegang tot uw site niet zomaar weg, maar bouw controle en veiligheid 
in. Vertrouw op ons om u te ontzorgen. 

Heeft u interesse in onze diensten?
Contacteer ons voor een vrijblijvende analyse van uw site.
info@checkmade.be of telefonisch via +32 (0)52 45 94 44

WWW.CHECKMADE.BE
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CONTROL

CAMERAS SAFES &
VAULTS PARKINGS

Schrijnwerkerstraat 1 - 9240 Zele - BE 0869 79 47 43 
+32 (0)52 45 94 44 - info@checkmade.be - www.checkmade.be




