Veilige Toegang Clavisio Smart
Volledige controle met de smartphone
2020

Clavisio Smart is ontwikkeld voor een veilige en snelle
toegang tot uw woning. Er is 100% controle over wanneer
en wie er gebruik maakt van de sleutelkluis.

Hoe werkt het?
Er wordt bij u een extra zwaar inbraak werende sleutelkluis
geplaatst waarin een kopie van uw huissleutel wordt geplaatst. De sleutelkluis is alleen te openen door uw zorgverlener van Vérian. De zorgverlener heeft hiervoor een
app op haar/zijn smartphone geïnstalleerd.

Hoe veilig is het?
De Clavisio Smart sleutelkluis is onafhankelijk getest en is
het enige product in de categorie sleutelkluizen dat de
hoogste kwalificatie heeft gehaald: SKG*** (extra zwaar
inbraak-werend). De Clavisio Smart sleutelkluis wordt erkend binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen als een innovatief product en een veilige keuze.

Waar?
De Clavisio Smart sleutelkluis kan in de meeste gevallen
zeer snel en zonder schade of aanpassingen aan de bestaande deursituatie worden gemonteerd. In de overige
gevallen wordt muurmontage toegepast. Er dient altijd toestemming te zijn voor de montage op de muur voor het
geval een deurmontage niet mogelijk is. Deze toestemming dient u zelf te vragen aan de verhuurder of de vastgoedeigenaar.

Kosten?
De kluis wordt aan u in bruikleen gegeven en deze dient
na beëindiging van de overeenkomst weer opgehaald te
worden door Vérian.
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Specificaties Clavisio
Smart


Met SKG*** en politie
keurmerk veilig wonen



Maximale controle op het
gebruik van de sleutelkluis



Geen bouwkundige aanpassingen aan uw deur



Gecertifieerd bedrijf monteert en demonteert de
sleutelkluis



Deurmontage standaard
d.m.v deurbeugel
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Vérian | Veilige Toegang Puck kluis
EENVOUDIGE TOEGANG MET EEN PINCODE
2020

Waarom?
Vérian | Veilige Toegang Mechanisch is hét eenvoudigste
alternatief voor onveilige sleutelkluisjes. Vérian installeert
een sleutelkluis genaamd Puck. Dit is een mechanisch kluisje en werkt met een cijfercode, maar beschikt als enige kluis
in dit segment over een SKG** keurmerk. Er is echter geen
controle over wie en wanneer er gebruik maakt van de sleutelkluis, dit blijft dus een risico wanneer de code beschikbaar
wordt gesteld aan derden.

Hoe werkt het?
Er wordt bij u een sleutelkluis geplaatst waarin een kopie van
uw huissleutel wordt geplaatst. De sleutelkluis is door iedereen te openen die de code weet. Het verstrekken van codes
aan de personen of organisaties die toegang mogen krijgen
tot uw woning is uw eigen verantwoordelijkheid

Hoe veilig is het?
De Puck cijfer sleutelkluis is onafhankelijk getest en is het
enige product in de categorie cijfer sleutelkluizen dat de
SKG** ( inbraak werend) kwalificatie heeft gehaald.

Specificaties Puck kluis


SKG** kwalificatie



De cijfercode als sleutel



Een veiligere oplossing
dan de eenvoudige cijfer
kluisjes ZONDER SKG
keurmerk



Gecertifieerd bedrijf monteert en demonteert de
sleutelkluis

Kosten?



De kluis wordt aan u in bruikleen gegeven en deze dient na
beëindiging van de overeenkomst weer opgehaald te worden
door Vérian.

Deurmontage standaard
d.m.v deurbeugel



Muurmontage mogelijk

Waar?
De Puck sleutelkluis kan in de meeste gevallen zeer snel en
zonder schade of aanpassingen aan de bestaande deursituatie worden gemonteerd. In de overige gevallen wordt muurmontage toegepast. Er dient altijd toestemming te zijn voor
de montage op de muur. Deze toestemming dient u zelf te
vragen aan de verhuurder of de vastgoedeigenaar.
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