Clavisio
Sleutelsysteem
Snel en veilig toegang tot uw huis

Snel, veilig
en met

politiekeurmerk

Snel en veilig toegang
Thuiszorg De Betuwe levert aan u en vele anderen zorg en/of alarmering aan huis. Als het voor u niet
mogelijk is om zelf de voordeur te openen, kunt u het Clavisio Sleutelsysteem laten plaatsen. Zorgmedewerkers kunnen dan snel en veilig naar binnen. Op deze manier garandeert Thuiszorg De Betuwe u een
veilig sleutelbeheer.
Waarom werken wij met het Clavisio Sleutelsysteem?
• Het is een solide en inbraakwerend sleutelsysteem met
twee keurmerken: Politiekeurmerk Veilig Wonen en het
SKG Keurmerk;
• Verlies of misbruik van losse huissleutels wordt
beperkt;
• In geval van nood kunnen zorgmedewerkers snel uw
woning betreden;
• Er is slechts één huissleutel nodig.
Wat kost het Clavisio Sleutelsysteem?
De actuele prijzen vindt u op onze website. U kunt ook
contact op nemen met ons servicecentrum via 0800 - 77
33 444 (gratis).
Kan ik ook gebruik maken van een ander kluissysteem?
Onze medewerkers werken alleen met het Clavisio
Sleutelsysteem. Zowel voor onze thuiszorg als onze
personenalarmering. Eigen kluisjes of andere sleutels
werken wij niet mee.

Hoe wordt de sleutelkluis bevestigd?
Het bevestigen van de sleutelkluis kan op twee manieren:
• Aan de voordeur met een speciale deurbeugel;
• Op de muur vlak naast de voordeur als de speciale
deurbeugel niet past.
Bij woningcomplexen met een centrale toegang wordt een
extra sleutelkluis aan de muur bij de centrale toegangsdeur bevestigd. Dit betaalt Thuiszorg De Betuwe.

In geval van
nood snel en
veilig hulp

In welke plaatsen leveren jullie zorg en alarmering?
De sleutelkluis kunt u afnemen als u thuizorg of personenalarmering bij ons
afneemt. Dit is mogelijk in de gemeenten Buren en Culemborg. We hebben
teams in Culemborg, Buren, Maurik en Lienden. Onze medewerkers zijn op
de hoogte van de laatste ontwikkelingen en beantwoorden graag al uw
vragen.
Hoe regel ik dit sleutelsysteem?
Bel het Servicecentrum van Zorgcentra De Betuwe, waar Thuiszorg De
Betuwe onderdeel van is: 0800-77 33 444 (gratis). De medewerkers van het
Servicecentrum kunnen uw vragen beantwoorden.
U vult samen met onze wijkverpleegkundige of een medewerker van het
Servicecentrum uw aanvraagformulier in. De medewerkers zorgen
vervolgens dat de sleutelkluis geplaatst wordt. Het installatiebedrijf maakt
hiervoor zo snel mogelijk een afspraak met u. Doorgaans binnen vijf
werkdagen. Spoedplaatsing binnen 24 uur is mogelijk. Hier zijn extra kosten
aan verbonden.
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Verrassend veel meer dan wonen!

