
Uiteindelijk gaat  
het erom . . .

. . . dat u zich
veilig voelt.

Clavisio Sleutelsysteem
Voor een veilig sleutelbeheer

Kwaliteit van leven
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Keurmerken Clavisio Sleutelsysteem:

Politie Keurmerk
Veilig Wonen

SKG Keurmerk
(SKG is een 
onafhankelijke
certificatie-
instelling in de 
bouwnijverheid)

Aanmelding/ informatie

Voor aanmelding of meer 
informatie kunt u op werk-
dagen contact opnemen 
met ViVa! Zorggroep.

correspondentieadres

ViVa! Ledenservice
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

088 – 995 88 22
ledenservice@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl/ledenservice



In Midden- en Zuid-Kennemerland levert ViVa! Zorg-
groep aan u en vele anderen zorg aan huis. Als 
het voor u niet mogelijk is om zelf de voordeur te 
openen, plaatst ViVa! Zorggroep – in overleg – het 
Clavisio Sleutelsysteem zodat zorgmede werkers snel 
en veilig naar binnen kunnen. Op deze manier garan-
deert ViVa! Zorggroep u een veilig sleutelbeheer. 

Waarom een Clavisio Sleutelsysteem?
  Het is een solide en inbraakwerend sleutelsysteem met twee keur-
merken: Politie Keurmerk Veilig Wonen en het SKG Keurmerk;

   Verlies of misbruik van losse huissleutels wordt zo beperkt;
  In geval van nood kunnen zorgmedewerkers snel de woning betreden;
   Er is slechts één huissleutel nodig; die bewaard wordt in de sleutel-
kluis bij uw voordeur.

Wat kost het Clavisio Sleutelsysteem?
De kosten bedragen € 7,50 per maand voor de huur van 
het kluisje. Daarnaast wordt er eenmalig € 79,- in rekening 
gebracht voor het plaatsen van de sleutelkluis. De verwijde-
ringskosten bedragen € 39,-. De betaling gaat via automati-
sche incasso. 
Voor spoedplaatsingen geldt een toeslag van € 67,50. 

Hoe werkt het?
De zorgmedewerker is bekend met het Clavisio Sleutel-
systeem. U vult samen met de zorgmedewerker het aanvraag-

formulier in. De zorgmedewerker zet de aanvraag in werking zodat de 
sleutelkluis snel geplaatst kan worden.

Hoe wordt de sleutelkluis
bevestigd?

In geval van 
nood . . .

. . . snel en 
veilig hulp.

1 .

2 .

3 .

Aan de voordeur met een 
speciale deurbeugel

Op de muur vlak naast de 
voordeur (indien de speci-
ale deurbeugel niet past)

Bij woningcomplexen met 
een centrale toegang, 
wordt een extra sleutel-
kluis aan de muur bij de 
centrale toegangsdeur 
bevestigd.
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Het bevestigen van de kluis 
kan op 3 manieren:


