
 Dé tablet  
voor plezier  
en gemak 



De Compaan is een tablet speciaal ontwikkeld  
voor iedereen die het lastig vindt om met  
computers om te gaan. Ervaring is niet nodig, 
iedereen kan overweg met de Compaan!

Een foto ontvangen, een berichtje schrijven of 
beeldbellen met een familielid in het buitenland? 
Met de Compaan kan dat op een eenvoudige 
manier. Allemaal binnen een veilige en besloten 
omgeving. Daarnaast biedt de Compaan diverse 
functionaliteiten om op afstand een oogje in het  
zeil te houden.

Met de Compaan wordt communiceren tussen 
verschillende generaties niet alleen makkelijk  
maar vooral heel leuk!

Een supermakkelijke  
tablet
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Vergelijk onze Compaan tablets

Berichten uitwisselen, foto’s en video’s, 
kerkdienst, beeldbellen, agenda, nieuws, 
spellen en internet
 

Instellingen te wijzigen vanuit het 
Compaan Portaal, de online omgeving 
voor de familie

Communicatie verloopt via het Compaan 
Portaal; de online familie omgeving
 

Geheugenspel, Patience, Quiz en galgje. 
4-op-een-rij of Rummikub wordt samen 
gespeeld via het Compaan Portaal.  
Extra spellen Wordfeud en Sudoka

Standaard in een prachtige houten lijst

Combinatie van eigen diensten voor foto’s,  
e-mail, de agenda én apps van derde partijen  
te downloaden uit de Compaan-app store

Instellingen te wijzigen door eindgebruiker of  
op afstand door familie

Bereikbaar voor iedereen die het mailadres van  
de Compaangebruiker kent

Eigen Compaan-app store waaruit apps van  
derde partijen gedownload kunnen worden

Geleverd met een stevige Compaan hoes

Software

Instellingen 
wijzigen

Communiceren

Spellen

Hoes

Klassieke Compaan Compaan Connect



Zoekt u een steuntje in de rug en meer gemak?  
Ga dan aan de slag met de Compaan Connect.  
Met deze overzichtelijke tablet maakt u  
makkelijk en zorgeloos gebruik van alle 
mogelijkheden die een tablet biedt. Zo kunt  
u e-mailen, het internet bezoeken, een spelletje 
spelen of beeldbellen. Ook kunt u eenvoudig  
apps downloaden uit de Compaan app-store.

Heeft u een vraag?
Naast de Compaan servicedesk die  
365 dagen per jaar telefonisch bereikbaar is,  
kunt u ook het geïntegreerde helpcentrum op  
de Compaan Connect raadplegen.

Compaan Connect

Meer gemak bij het  
gebruik van een tablet



Familie en vrienden communiceren met de 
Compaan via het Compaan Portaal. Deze besloten 
omgeving wordt bereikt via uw eigen computer, tablet 
of als app op uw smartphone. Naast communicatie 
kunt u de instellingen op de Compaan via het 
Compaan Portaal beheren. Zo wordt de Compaan 
geheel naar wens ingericht. 

Voor mantelzorgers biedt de Compaan faciliteiten, 
waardoor zorg op afstand nog makkelijker wordt. 
Zo stelt u eenvoudig een medicijnen herinnering of 
goedmorgen-melding in en kunt u de agenda van de 
Compaangebruiker beheren.

De Compaan Portaal App is te downloaden via:

Kom dichter bij elkaar  
met het Compaan Portaal

“Mijn vader gebruikt de Compaan voor berichtjes, 
YouTube, internet bezoek en beeldbellen met  
mijn zus in het buitenland. En heeft hij een vraag 
dan belt hij met de Compaan Servicedesk die  
365 dagen per jaar bereikbaar is.”

Lisette Brink - Haarlem

 Meer betrokkenheid  
met de Compaan 



U ontvangt de volledig ingerichte Compaan 
voor eenmalig € 299,-. Daarnaast betaalt u een  
maandelijks opzegbaar abonnement van €12,95  
per maand voor onze dienstverlening. Niet alleen 
verlenen wij alle support die nodig is maar zorgen  
ook voor beveiliging, beheer en back-up. Wanneer u 
de Compaan aanschaft, maakt u gebruik van onze  
2 weken ‘niet goed, geld terug’ garantie. Bent u  
niet tevreden dan krijgt u uiteraard uw geld terug.  
De Compaan moet aangesloten worden op het  
eigen Wifi-netwerk.

U bestelt de Compaan via:
www.uwcompaan.nl/bestellen

Heeft u vragen? We helpen u graag!
088 - 14 50 100

Bij Compaan willen we mensen echt helpen.  
Daarin gaan wij graag een stapje verder.  
We begrijpen dat mensen met weinig digitale 
ervaring soms meer aandacht nodig hebben. 
Wij staan dan ook dagelijks van 09.00 tot  
18.00 uur klaar voor onze klanten!  
Ook in het weekend!

Bestel de Compaan 
vandaag nog!

Met de Compaan kiest  
u voor service

éénmalig
€299,- incl.  
Samsung 

Tablet€12,95
pm


