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Koop of lease
het PIN-Key
toegangssysteem

Koop of lease hét nieuwe,
veilige toegangssysteem: PIN-Key
Ongetwijfeld zal de grote media-aandacht rondom de stijgende
inbraak in de sleutelkastjes u niet ontgaan zijn. Misschien bewaart u
uw sleutel zelfs al onder de mat? Dat dit niet de oplossing is mag
duidelijk zijn!
Iemand met verkeerde bedoelingen kent deze truc’s als geen ander.
De Zorg staat voor een groot dilemma want de meeste oplossingen
voor dit probleem zijn niet alleen bouwkundig ingrijpend, maar
bovendien ook erg kostbaar.

De PIN-Key is niet als codeslot herkenbaar. Het valt niet op. Het ziet
eruit als een normale deurknop en kan op twee manieren geopend
worden, met een speciale sleutel (PIN-Key Chip) of met een
PIN-code. De code wordt ingevoerd door het draaien en indrukken
van de deurknop. Op die manier kan tevens gemakkelijk toegang
verleend worden aan zorgmedewerkers maar ook aan uw naasten.
Iedere gebruiker kan over een eigen pincode beschikken en te allen
tijde uw woning eenvoudig betreden. Ongewenst bezoek krijgt nu
geen kans meer om uw woning binnen te dringen.

Gelukkig hebben wij nu dé oplossing gevonden waarmee u zorgeloos uw woning in en uit kunt: de PIN-Key! Dit is een elektronische
cilinder die de huidige cilinder in uw voordeur / achterdeur vervangt.

Niet alleen voor ouderen,
maar ook voor jonge ouders en werkgevers!
Met het PIN-Key toegangssysteem verschaft u uw familie, mantelzorgers maar ook schoolgaande kinderen en zelfs ook werknemers
op een veilige manier toegang tot uw woning of bedrijfspand. Het
systeem bestaat uit een speciale cilinder met cijferslot. De cijfercode
van uw woning (of bedrijfspand) is uniek.
De cilinder wordt vervangen zonder hak- en breekwerk. Indien uw toegangsdeur voorzien is van een
oplegslot (zie foto rechts), bestaat er de mogelijkheid om deze deur aan te passen met een insteekslot en veiligheidsbeslag waarin de PIN-key geplaatst
kan worden. Voor deze aanpassing kan een offerte
aangevraagd worden.
Kiest u voor een servicecontract, dan krijgt uw PIN-Key systeem
jaarlijks een onderhoudsbeurt. Mocht de cilinder om een of
andere reden niet goed werken. Dan is een telefoontje naar het
service nummer voor uw regio voldoende. Nog diezelfde dag komt
een monteur bij u langs om de storing te verhelpen. Op deze wijze
is uw veiligheid gedurende het hele jaar gewaarborgd, zodat u met
een gerust gevoel uw pand verlaat maar ook betreedt!

PIN-Key, kort samengevat:
• Invoeren van de (PIN)code door

Koop of lease?

draaien en indrukken van de knop.

De PIN-Key is niet alleen uniek, de PIN-Key biedt veiligheid en bescherming voor een schappelijke prijs. U kunt de PIN-Key kopen
maar wij kunnen u de PIN-Key ook aanbieden met een leasecontract. Op deze manier wordt u niet geconfronteerd met hoge
aanschafkosten. Na 2 jaar lease is de PIN-Key dan uw eigendom. Bij
‘koop’ is tevens een servicecontract mogelijk. Bij ‘lease’ is een
servicecontract verplicht.

een
De kosten op

• ‘Kluisgevoel’ voor uw pand.
• Onopvallende uitstraling; niet snel
als codesysteem herkenbaar.

rijtje:

• Eenvoudige toegang voor uzelf en
bijvoorbeeld uw familieleden met
de PIN-Key Chip.

Optie 1, standaard deur:
PIN-Key systeem kopen* **
Aankoop van het PIN-Key systeem
Installatiekosten:
Servicecontract (optioneel):

€ 399,€ 60,€ 8,50 per mnd.

Optie 2, standaard deur:
PIN-Key systeem leasen* **
Eenmalige lease van het PIN-Key systeem:
Rente + aflossing en servicecontract:

€ 190,€ 19,50 per mnd.

* Codes en/of nieuwe sleutels laten in- of uitprogrammeren, valt niet onder het
servicecontract. Hetzelfde geldt voor het repareren/vervangen van defecte
sleutels door verkeerd gebruik. Dergelijke aanpassingen of reparaties worden
- binnen vijf werkdagen - uitgevoerd tegen een vast tarief van € 60,- (inclusief
voorrijkosten). Urgente aanpassingen vinden plaats op dezelfde dag als de
aanvraag. Bij het zelf vervangen van de batterij, vervalt de garantie.
** Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en bij standaard deur. Kosten
buiten de regio op aanvraag.

• Standaard geleverd met PIN-Key Chips
(elektronische sleutels)

Direct afsluiten?
Optionele kosten:
Systeemaanpassingen € 60,Eén extra PIN-Key sleutel € 18,Verlenging cylinder per 5 mm € 12,-

Een telefoontje met onze klantenservice is voldoende.
Wij staan u graag te woord. De PIN-Key bekijken in onze showroom
mag natuurlijk ook!

