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1. Uw gegevens. 

 

 

 

 

ViVa! Ledenservice 

Parlevinkerstraat 23 

1951 AR Velsen-Noord                                                       

Telefoon: 088 – 995 88 22 

ledenservice@vivazorggroep.nl 

www.vivazorggroep.nl/ledenservice 

IBAN-nummer: NL46 RABO 0308 0818 97  

           

Aanvraagformulier Clavisio Sleutelsysteem 
(Let op! Gebruik dit formulier alléén voor het aanvragen van de Clavisio als toegangsoplossing  

voor de zorg. Voor Personenalarmering dient u een ander formulier te gebruiken) 

 

 

  
 

Naam: ……………………………………………………………………..     Dhr.       Mw.      Voorletters:…………………………. 

Burgerlijke staat:   …………………………………………………… Geboortedatum:   …………………………………………………..….….  

Naam Zorgverzekeraar:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Polisnummer:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

IBAN:      

 

 

    2.  Uw adres en telefoonnummer. 
 

Straat: ………………………………………………………………………….   Huisnummer: ……….……………………………………………….... 

Postcode:   ……………………………………....       Woonplaats………………………………………………………………………………………… 

Telefoon:   ……………………………………………………………….     Mobiel: ………………………………………….…………………………….. 

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

 

 

  3. Contactpersoon voor het maken van een afspraak i.v.m. installatie. 

      Alleen invullen wanneer de afspraak niet met de aanvrager kan worden gemaakt. 
 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon : ………………………………………………………………..      Mobiel: …….……………………………..…………………….…………… 

Wat is uw relatie tot de aanvrager:   ……………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

  4. Soort plaatsing. 
 

          

         Normale plaatsing (binnen 5 werkdagen wordt er een afspraak met u gemaakt). 

 

         Spoedplaatsing (wanneer het aanvraagformulier voor 14:00 uur op een werkdag bij ons binnen     

         is, dan kan er de eerst volgende werkdag geplaatst worden). Hiervoor rekenen wij een extra toeslag. 
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    5. Clavisio sleutelkluis.  

       Voor het gebruik van de zorg als u zelf de deur niet kan open doen. 

           

 

Soort woning. 

   Flatgebouw/Appartementcomplex                         Eengezinswoning 
      
          Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
 
Is er een centrale toegangsdeur aanwezig? 
(hiermee wordt de gezamenlijke toegangsdeur van meerdere woningen bedoeld in bijvoorbeeld een flatgebouw 
of een appartementencomplex) 
 
 Ja                 Nee               Anders, namelijk  …………………………………………………………………………………………………… 

 

Centrale toegangsdeur geldt voor de huisnummers:  van……………………….………… t/m ………………….……………………. 

 

Is er een Vereniging van Eigenaren (VvE)? 

 Nee    

 Ja, indien er een VvE is, dient u zelf te zorgen voor toestemming voor plaatsing van de Clavisio sleutelkluis 
bij de centrale toegangsdeur. 

 
       Namens de VvE wordt toestemming gegeven door: 

       Naam : …………………………………………………………………………………….............................................  

 

       Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………….................... 

 

Gaat het om een woning die u huurt van de woningbouw?  

        Nee 

        Ja, naam woningbouwcoöperatie: ………………………………………………………………………………………………… 

        Contactgegevens van de gebouwenbeheerder: 

        Naam         : …………………………………………………………………………………….................................  

        Telefoon         : ……………………………………………………………………………………................................. 

        Email         : ……………………………………………………………………………………............................................. 

 

Is er een extra huisdeursleutel aanwezig voor in de Clavisio sleutelkluis? 
De sleutel dient aanwezig te zijn bij de plaatsing van de Clavisio sleutelkluis, zo niet dan zijn wij genoodzaakt 
extra kosten in rekening te brengen. 
 
         Ja                     Nee 
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  Stuur het formulier naar:  ViVa! Ledenservice, t.a.v. alarmering,   

                                                   Antwoordnummer 504, 1940 WB Beverwijk 

  Of mail het formulier naar: ledenservice@vivazorggroep.nl 

    

  Kijk voor actuele tarieven op de website www.vivazorggroep.nl/ledenservice 

 

 

 

 

6. Contactpersoon te waarschuwen in calamiteiten. (Verplicht in te vullen)     

    Ziekenhuis opname, brand e.d. 

 

 

   

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  ………………………………………………………  Plaats: ……………………………………………………………………… 

Telefoon : …………………………………………………………..      Mobiel:……………………………………………………………… 

Wat is uw relatie tot de aanvrager:   …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

   7. Disclaimer / Machtiging. 

 

 Ik heb dit formulier naar waarheid en zo volledig mogelijk ingevuld. 

 Door ondertekening van deze machtiging geef ik toestemming aan ViVa! Zorggroep / ViVa!      

 Ledenservice om tot wederopzegging de actuele tarieven af te  schrijven van uw IBAN. 

  

 Dit betreft: eenmalig de plaatsings- en verwijderingskosten, maandelijks de abonnementskosten      

 voor de Clavisio sleutelkluis. 

 Bent u het niet eens met een afschrijving, dan kunt u het bedrag laten terugboeken. Neem binnen    

 acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U kunt de    

 machtiging schriftelijk bij ViVa! Zorggroep intrekken (zie adres bovenaan op het aanvraag formulier) 

 Incassodatum is rond de 10e van de maand. 

 

 ● Ik ga akkoord met de Service-, leverings- en factureringsvoorwaarden Sleutelkluis.      

 ● Ik ga akkoord met de overdracht van gegevens aan installatiebedrijf Focus Cura.        

 ● Ik breng ViVa! Ledenservice zo spoedig mogelijk op de hoogte als mijn gegevens wijzigen of als  

     het slot van de huisdeur/centrale toegang wordt vervangen.        

 

 Door ondertekening van het aanvraagformulier ga ik akkoord met bovenstaande voorwaarden.            

 

 Naam aanvrager ………………………………………………….…                             Datum…………………………………… 

 

 

Handtekening   ……………………………………………… 

 

Vraag aan uw zorgmedewerker om onderstaand in te vullen: 
 
Wijkzorgteam :…………………………………………………Naam medewerker …………………………………………..… 
 
Email Wijkteam: ………………………………………………Telnr. Wijkteam: ………………………..………………………. 
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Service-, leverings- en factureringsvoorwaarden Sleutelkluis 

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

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

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

 ViVa! Zorggroep is niet aansprakelijk voor: 
schade, die het gevolg is van het niet of niet goed functioneren van de Clavisio sleutelkluis door 
toedoen van de gebruiker. 

 ViVa! Zorggroep is niet aansprakelijk voor schade of vervolgschade door van nalatigheid van de 
gebruiker of diens rechtsgeldige vertegenwoordiger. 

 ViVa! Zorggroep is niet aansprakelijk voor schade of vervolgschade ingeval er een onvoorziene 
situatie optreedt (voorbeeld: knip op de deur zit). 

 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, voor zover zij niet door ViVa!  
Zorggroep wordt gewijzigd. 

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

 De gebruiker geeft toestemming tot de overdracht van gegevens aan het installatiebedrijf. 

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

 De gebruiker geeft toestemming aan de medewerkers van ViVa! Zorggroep tot toegang tot de 
woning van de gebruiker middels een Clavisio sleutelkluis die gehuurd wordt via ViVa! Zorggroep 
of toegangsoplossing die geldt als standaard bij ViVa! Zorggroep. Het abonnement op de Clavisio 
sleutelkluis treedt pas in werking als de sleutelkluis of de toegangsoplossing die geldt als 
standaard bij ViVa! Zorggroep geïnstalleerd is. 

 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 defecte 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.  
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pag. 2/2  Service-, leverings- en factureringsvoorwaarden Sleutelkluis. 
 

 

 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 Clavisio Sleutelkluis 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. De maandelijkse huur stopt na opzegging en nadat de sleutelkluis weer in het bezit 
is van ViVa! Zorggroep. 

 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 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 of diens wettelijke 
vertegenwoordiger, de sleutelkluis door ViVa! Zorggroep worden verwijderd, daar zijn kosten aan 
verbonden. 

 ViVa! Zorggroep heeft het recht om bij misbruik en wanbetaling zonder verdere opgave van   
redenen de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. 

 Opzegging van de overeenkomst door de gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger dient 
schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste één volle maand. 

 Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen voor bindend advies worden  
 voorgelegd aan de voorzitter van de Klachtencommissie. 

 Situaties of omstandigheden waarin deze overeenkomst niet voorziet blijven ter beoordeling van  
 ViVa! Zorggroep. 

 Gebruiker heeft kennis genomen van en is akkoord met de Service-, leverings- en 
factureringsvoorwaarden Sleutelkluis. 
 

. 

  

 
 




