Alle voordelen:
• Invoeren van de code door
draaien en indrukken van de knop.
• ‘Kluisgevoel’ voor uw woning.
• Onopvallende uitstraling; niet snel
als codesysteem herkenbaar.
• Eenvoudige toegang voor uzelf en
bijvoorbeeld uw familieleden met
de PIN-Key sleutel.

Het PIN-Key
toegangssysteem
Met het PIN-Key toegangssysteem verschaft u uw familie,
mantelzorgers of professionele verzorgers op een veilige en
eenvoudige manier toegang tot uw woning. Dat kan handig zijn
wanneer u bijvoorbeeld beschikt over een alarmsysteem of
wanneer u liever niet met sleutels werkt.
Het systeem bestaat uit een speciale cylinder met cijferslot. Een
gespecialiseerd bedrijf, Berkx, monteert deze cylinder in uw voordeur.
De cijfercode van uw woning is uniek en alleen bekend bij die
personen aan wie u de code geeft. Wanneer u gebruikt maakt van een
alarmsysteem dan is het verstandig de code ook door te geven aan uw
zorginstelling. Als de nood aan de man is, kunt u immers niet meer zelf
de deur openmaken. Wanneer iemand bij u binnen wilt, bijvoorbeeld
omdat u een alarmmelding heeft gemaakt of gewoon omdat ze op
bezoek komen, krijgt deze persoon door het invoeren van de code
toegang tot uw woning.
De deur kan op twee manieren worden geopend:

Meer weten?
Neem contact op met onze Klantenservice:
E. klantenservice@dezorggroep.nl
T. 088-61 088 61
I. www.dezorggroep.nl/zorgalarmering

1. Via de speciaal bijgeleverde PIN-Key sleutel. Hiermee opent
u de deur precies zoals bij een gewoon slot. U krijgt één sleutel
meegeleverd. Bijbestellen van meerdere sleutels is mogelijk tegen
betaling.
2. Via een cijfercode. Dit is met name bedoeld om personen toegang te
geven tot uw woning in geval van nood.

Kopen of leasen van het toegangssysteem

Er zijn twee opties om het PIN-Key systeem te verkrijgen. U kunt het PIN-Key systeem eenmalig aankopen of het PIN-Key
systeem voor 24 maanden leasen. Bij beide opties kunt u een servicecontract afsluiten.

Optie 1

Optie 2

PIN-Key systeem
eenmalig aankopen

PIN-Key systeem
24 maanden leasen

Aankoop PIN-Key systeem		

€ 399,-

Eenmalige investering PIN-Key systeem

€ 190,-

Installatie in heel Limburg		

€ 55,-

Maandelijkse leasekosten 		

€ 11,-

(rente en aflossing; 24 maanden)
Optioneel
Servicecontract (per maand)		

€ 8,50

Servicecontract (per maand)		

€ 8,50

Wanneer u een servicecontract
afsluit, betaalt u geen
installatiekosten!

Aanvullende Opties
Systeemaanpassingen			€ 55,Één extra PIN-Key sleutel		
€ 18,Verlenging cylinder per 5 mm		
€ 11,-			

Contract en facturering

Bij de aanschaf van het PIN-Key systeem ontvangt u een
overeenkomst van de firma Berkx. Ook de factuur krijgt u
rechtstreeks van deze firma.

Een telefoontje naar servicenummer T. 0475-48 14 79
van firma Berkx, is voldoende. Nog diezelfde dag komt een
monteur bij u langs om de storing te verhelpen.

Installatie

Codes en/of nieuwe sleutels laten in- of uitprogrammeren,
vallen niet onder het servicecontract. Hetzelfde geldt voor
het repareren/vervangen van defecte sleutels door verkeerd
gebruik. Dergelijke aanpassingen of reparaties worden
- binnen vijf werkdagen - uitgevoerd tegen een vast
tarief van € 55,- (inclusief voorrijdkosten, overal in Limburg).
Urgente aanpassingen vinden plaats op dezelfde dag als de
aanvraag.

Kiest u voor het PIN-Key toegangssysteem, dan komt firma
Berkx uit Echt het toegangssysteem bij u thuis installeren.
Hiervoor maken zij een afspraak met u. De installatie van
de PIN-Key gaat zonder hak- of breekwerk. U krijgt tevens
een duidelijke gebruiksinstructie. Dit samen duurt ongeveer
een uur. Bij een spoedaanvraag is installatie binnen 24 uur
geregeld.

Service en storingen

Bij een servicecontract (€ 8,50 per maand) krijgt uw PINKey systeem jaarlijks een onderhoudsbeurt. Alle storigen
die ondanks normaal gebruik optreden, vallen onder het
servicecontract. Bijvoorbeeld als het slot om een of andere
reden niet goed werkt.

Aan de informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Tekst- en drukfouten voorbehouden. Prijzen geldig vanaf 1 februari 2015.

Bij het zelf vervangen van de batterij, vervalt de garantie.

Direct afsluiten?
Een telefoontje met Klantenservice van Groene Kruis
Ledenorganisatie (T. 088-61 088 61) is voldoende.

