
We hebben de  
toegangstechniek

opnieuw uitgevonden



sentrance.nl  

De toegangstechniek van recreatieparken, 

jachthavens en camperplaatsen is een 

complexe materie geworden. Bezoekers 

willen maximale gastvrijheid, geen wachtrijen 

bij de receptie en efficiënte toegang tot 

de accommodaties en voorzieningen zoals 

bijvoorbeeld het zwembad. Maar ook een 

vlotte verkeerscirculatie, soepel parkeren én 

dat onbevoegden buiten de hekken blijven.  

De vernieuwende techniek die dat allemaal 

kan regelen is onlangs geïntroduceerd: 

SenTrance van Seijsener. Waarmee de 

toegangstechniek opnieuw is uitgevonden.  

Er kan nu zoveel!

Toegangstechniek waarmee je  
meer tijd voor je gasten hebt



sentrance.nl  

SenTrance
Welkom 
recreatiesoftware  
voor toegang,  
veiligheid,  
afrekenen  
én genieten

SenTrance toegangstechniek vormt de ogen,  

oren en rechterhand van de beheerders.  

Dat levert zoveel gemak, rust en tijdwinst op.  

Sentrance koppelt de toegangscontrole aan het  

reserveringssysteem. En het stuurt, met self- 

learning software, de hardware aan zoals slagbomen, 

hekwerken, tourniquets, toegangsdeuren, camera’s

Heerlijk, campers uiterst 
gastvrij ontvangen op afstand

en verlichting. Ook op grote afstand zoals bij  

onbemande camperplaatsen. 

SenTrance herkent kentekens en verstrekt en leest 

pin- en barcodes en QR-codes. Met de handige 

app heeft u altijd het overzicht en kunt u meteen 

handelen. Zo houdt u veel meer tijd over voor de 

gastvrijheid van uw bezoekers. Ga maar genieten.



• Overzicht, gemak, efficiency, veiligheid, snelheid 

• Geen wachttijden, files, parkeerchaos

• Minder personeel nodig, meer tijd overhouden

• Eigen toegangscontrolesysteem te koppelen met reserveringsysteem  

• Beheerder bepaalt wie, wanneer, waar en hoe lang binnen mag 

• Kentekenherkenning 

• Verstrekken en lezen van pincode, barcode, QR-code

• Beheren en aansturen, ook vanuit de app

• Continu doorontwikkeling software op basis ervaringen gebruikers

• Software inzetbaar voor meerdere taken 

• Exclusieve hardware van SenTrance 

• Jarenlange service, garantie en uitbreidingen (no end of life!)

• De kracht, kennis, kwaliteit van Seijsener

Toegang tot zoveel  
ondersteuning 
• Advies over de juiste toegangstechniek 

die bij u past
• Ontwerp en aanleg toegangssystemen, 

ook koppeling bestaand en nieuw
• Levering, aanleg en aansluiten 

hardware als hekwerken, 
slagboominstallaties met 
kentekenherkenning, deursloten 
(accommodaties en faciliteiten), etc.

• Innovatieve installaties als AanUit.net, 
Sep-cards

• Uitgebreide webshop
• Veel keuze en snelle levering
• Uitgebreide ondersteuning en 

klantenservice

Voordelen van SenTrance:



Sentrance. Kiezen en genieten

SenTrance gateway
Softwarepakket voor het beheer van 
uw recreatieterrein.

SenTrance camera 
Weer- en milieubestendige 
kentekencamera met een flexibele 
positionering en eenvoudige imple-
mentatie.

SenTrance deurcilinder 
Een veilig, innovatief en eenvoudig te 
installeren deurcilinder geschikt voor 
gebruik in bestaande situaties.

SenTrance controller
Multifunctionele controller voor uw 
toegangscontrole en meetsystemen. 

SenTrance QR/ 
Barcode lezer
Een universele qr/barcodescanner 
geschikt voor bijvoorbeeld 
toegangscontrole bij een zwembad. 

SenTrance betaal-  
en reserveerzuil 
Een zuil voor onbeheerde camper-
parken waarmee reserveringen, 
betalingen en toegangscontrole 
mogelijk wordt gemaakt. 

SenTrance ID chiplezer
Kaartlezer met diverse 
toepassingsmogelijkheden zoals 
toegangscontrole, verrichten van 
betalingen en nog veel meer. 

SenTrance deurslot 
Een veilig, innovatief en eenvoudig te 
installeren deurslot. Het draadloze 
elektronische deurbeslag biedt een 
groot aantal functies die normaliter 
alleen met een volledig bekabeld toe-
gangscontrolesysteem kan worden 
geleverd. 



Met Sentrance gaat de toegangstechniek een hele 

nieuwe fase in. Er is nu zoveel meer mogelijk.  

Wij vertellen u er graag alles over en met veel 

plezier demonstreren we u hoeveel voordeel, 

tijdwinst, gemak en kostenbesparing er door u 

te behalen valt. Ook heel belangrijk: Sentrance 

is powered by Seijsener. Het bekende bedrijf dat 

alles weet op het gebied van bedenken, plannen en 

realiseren van jachthavens, recreatieparken, energie 

distributiepunten, nieuwe energievoorzieningen en 

nog veel meer. Dan weet u dat het met techniek, de 

kwaliteit en service helemaal goed zit.  
Ga maar genieten!

Daaaag, doodmoe zijn na het hoogseizoen

info@seijsener.nl  
Tel. 075-6810 610
www.sentrance.nl 

Ga meer genieten 
met onze techniek: 
• infrastructuur
• technische producten
• installatietechnieken
• diensten 
• innovaties
• adviezen
• software 
• webshop

Via onze website en webshop  
kunt u alles direct bestellen




