
 
 
Leverings- en factureringsvoorwaarden Sleutelkluis 
 
 
 
 ViVa! Zorggroep draagt zorg voor de bevestiging en verwijdering van de deur- en muursleutelkluis. 

 ViVa! Zorggroep bepaalt de gebruiksduur van het sleutelkluis bij de gebruiker en de soort sleutelkluis (een 
muur-sleutelkluis of een deur-sleutelkluis).  

 De gebruiker geeft toestemming tot het verstrekken van NAW-gegevens + BSN-nummer aan ViVa! 
Zorggroep. 

 ViVa! Zorggroep bevestigt een muur-sleutelkluis naast de voordeur. De gebruiker of diens wettelijk 
vertegenwoordiger is hierbij aanwezig en dient hiervoor te tekenen.  

 De gebruiker geeft toestemming, indien van toepassing, om de sleutelkluis ook zonder SKG-keurmerk te 
plaatsen, tenzij gebruiker uitdrukkelijk aangeeft niet akkoord te gaan met plaatsing van de sleutelkluis 
zonder SKG-keurmerk, waarna de gebruiker geen gebruik kan maken van het product en/of de 
dienstverlening.   

 De gebruiker geeft toestemming aan het verzorgend personeel van ViVa! Zorggroep om overeenkomstig 
deze leveringsvoorwaarden de woning met gebruik van het sleutelsysteem binnen te treden. De gebruiker 
geeft hiertoe één huissleutel af ten behoeve van de sleutelkluis.  

 De gebruiker mag de sleutelkluis niet aan derden uitlenen of door derden laten gebruiken of weghalen.  

 De gebruiker zal nooit proberen de sleutelkluis te demonteren of te repareren. 

 De gebruiker dient beschadiging van de sleutelkluis direct te melden bij ViVa! Zorggroep, telefoonnummer 
088 - 995 88 22. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 – 17.00 uur. 

 Bij een defect sleutelkluis draagt ViVa! Zorggroep zorg voor vervanging of reparatie van de sleutelkluis.  

 Na afloop van het gebruik van een muur-sleutelkluis draagt ViVa! Zorggroep zorg voor het netjes dichten 
van de bevestigingspunten in de buitenmuur. 

 ViVa! Zorggroep is niet aansprakelijk voor de eventuele schade of vervolgschade die ontstaan is als 
gevolg van het plaatsen van de sleutelkluis. Bijvoorbeeld mogelijke beschadiging aan de buitenmuur (bij 
toepassing van een muur-sleutelkluis) of buitendeur (bij toepassing van een deur-sleutelkluis).  

 ViVa! Zorggroep draagt zorg voor zorgvuldig beheer van moedersleutels bij de medewerkers van ViVa! 
Zorggroep. Afspraken hieromtrent zijn met elke medewerker schriftelijk vastgelegd. De medewerkers 
hebben een zwijgplicht over de toepassing van deze moedersleutels.  

 Bij verlies of diefstal van één moedersleutel van een medewerker van ViVa! Zorggroep, draagt ViVa! 
Zorggroep zorg voor het omcoderen van het slot van de sleutelkluis. In dit geval past geen enkele oude 
moedersleutel meer op de sleutelkluis.  

 De sleutelkluis blijft te allen tijde in bezit van ViVa! Zorggroep. 

 Bij verwijtbaar verlies van de sleutelkluis door de gebruiker, worden de totale kosten bij de gebruiker in 
rekening gebracht. 

 De gebruiker kan te allen tijde besluiten tot het in eigen beheer nemen van de huissleutel en daarmee de 
ondertekende overeenkomst beëindigen.  

 De gebruiker kan klachten over het gebruik van de sleutelkluis melden conform de klachtenprocedure. 

 ViVa! Zorggroep is niet bekend met enig gebrek van de sleutelkluis en sluit aansprakelijkheid voor 
gebreken van de sleutelkluis uit.  

 De kosten voor het plaatsen van de sleutelkluis en de maandelijkse huur worden per automatische 
incasso afgeschreven.   

 De gebruiker gaat bij ondertekening van het aanvraagformulier professionele alarmopvolging akkoord met 
de automatisch incasso van de op het formulier genoemde kosten. 

 De maandelijkse huur wordt rond de 10de van de maand van uw bank- of girorekening geïncasseerd. 

 Het opzeggen van de overeenkomst dient te geschieden voor de eerste van de maand.  

 Indien u halverwege de maand opzegt, is restitutie niet mogelijk  

 ViVa! Zorggroep behoudt zich het recht voor om de prijzen tussentijds te wijzigen en zal de gebruiker 
hierover 2 maanden van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. 

 Na opzegging van de overeenkomst zal, na overleg met de gebruiker, de sleutelkluis door ViVa! 
Zorggroep worden verwijderd, daar zijn kosten aan verbonden. 

 
 
 
 
 
 

 


