
Veilig en gemakkelijk alternatief voor 
sleutelkluisje aan de muur of losse sleutel 

in beheer bij de (thuis) zorgorganisatie

ZELFSTANDIG – VEILIG – GEMAKKELIJK – U BEPAALD

®

Telelock veilige toegang tot uw woning

U bent in de situatie dat uzelf niet (altijd) de deur open kunt doen 
en u toch iemand van de zorg binnen moet laten. 
Uw (thuis) zorgorganisatie neemt (vanwege uw veiligheid, privacy 
en efficiëntie) geen losse sleutel van u in beheer. Een sleutelkluis 
op de buitenmuur van uw woning vindt u misschien geen prettig 
en veilig idee. Het Telelock slot is gemaakt om uzelf en anderen 
op een veilige manier binnen te kunnen laten in uw
woning. Het Telelock slot heeft een motor en kan
elektronisch worden geopend met "digitale sleutels" voor een 
smartphone of tablet. Door het uitlenen van zo’n
"digitale sleutel" aan uw (thuis) zorgorganisatie, 
kunnen zij betrouwbaar, veilig én snel de toegang 
tot uw woning regelen voor de zorgmedewerkers 
die bij u naar binnen moeten kunnen komen.

Telelock B.V. 
Postbus 9356  5000 HJ  Tilburg
☏ 085-4017932    ✉ info@telelockcare.nl

 17,95 
79,95 
79,95 

24,95  

Prijzen: 
Huur:
Telelock slot
 

Montage kosten
Demontage kosten          

Accessoires: 
Extra sleutels:
Afstandsbediening:          59,95  

De zorgmedewerker opent met de smartphone 
of tablet uw slot op het moment dat hij/zij voor 
de deur staat. Heel handig dus. Zelf kunt u het 
slot bedienen met gewone sleutels en aan de 
binnenkant met een draaiknop. Voor extra 
gemak is de draaiknop aangepast en is er 
eventueel een afstandsbediening verkrijgbaar.

®

Alle prijzen zijn incl. btw
2019 prijswijzigingen voorbehouden

per maand 
eenmalig 
eenmalig

Fysieke sleutels zijn gecertificeerd en niet overal bij te maken. 
Indien u gelijktijdig bij het slot extra sleutels bijbesteld, worden er 
eenmalig 8,45 aangetekende verzendkosten gerekend.
Bij nabestelling van sleutels en afstandsbediening zijn de 
administratie en verzendkosten 10,95

Huur is per maand opzegbaar d.m.v. één telefoontje. 
Bijgemaakte en bestelde extra sleutels en/of afstandsbediening 
worden bij beëindiging huur niet terugbetaald.

per stuks  
per stuks 



voor meer informatie: www.telelockcare.nl
mailen naar:                info@telelockcare.nl

Hoe werkt het Telelock slot ?
Het slot (cilinder) op uw deur wordt vervangen door een Telelock slot. 
Dit wordt uitgevoerd door een deskundige monteur. 
Uw deur wordt hierbij niet beschadigd en aan de buitenzijde van uw 
woning is het slot niet zichtbaar. 
Als u het Telelock slot niet meer wilt of nodig heeft, wordt het 
oorspronkelijke slot (cilinder) teruggezet. 

Het Telelock slot is een SKG***® motorcilinder 
aan de binnenkant van de deur. 
Naast de variant op de foto, bestaan er ook 
Telelock sloten voor elektrische toegangsdeuren, 
oplegsloten en kettingdeursloten. 
De draaiknop aan de binnenkant wordt aan uw 
wens aangepast, zodat u hem altijd goed kunt 
bedienen.

Telelock is een Nederlands produkt en ontwikkeld in samenwerking 
met zorgorganisaties en woningcorporaties.
Wij werken volgens het ketenkeurmerk WDTM veilige Toegang voor 
woningen in de zorg en waar mogelijk werken wij volgens 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen® 

Uw sleutels 
Bij de levering krijgt u 3 sleutels. 
De sleutels zijn gecertificeerd en 
zijn niet te kopiëren. 
U kunt bij de bestelling of later 
altijd extra sleutels bijbestellen.

Uw digitale sleutels
Aan het Telelock slot zijn digitale sleutels verbonden. 
Een van deze sleutels gaat naar uw (thuis) zorgorganisatie. 
Uw (thuis) zorgorganisatie zal ervoor zorgen dat medewerkers 
(die bij u thuiszorg komen verlenen) de digitale sleutel krijgen. 
Zij kunnen bij u naar binnen met behulp van hun smartphone. 
De overige digitale sleutels zou u kunnen uitgeven aan anderen. 
Dit doet u via internet. 
Dit zogenaamde eigen beheer kunt u ook door een familielid 
laten doen. 
U ontvangt een map met heldere uitleg.

Een afstandsbediening 
U kunt -indien gewenst- ook een 
afstandsbediening bestellen. 
Deze afstandsbediening is geschikt om 
aan uw sleutelbos te dragen en u kunt 
uw slot ermee openen en sluiten. 
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