
Ondersteuning
door zorgorganisaties
Steeds meer zorgorganisaties ondersteunen
het gebruik van een elektronisch slot.
Voordat u een bestelling plaatst voor het
Telelock slim elektronisch slot is het belangrijk
dat u bij uw zorgorganisatie navraagt of zij het
gebruik van het Telelock slim elektronisch slot
ondersteunen. In de regio Eindhoven e.o.
wordt het Telelock slot ondersteunt door
onderstaande organisaties. Heeft u afspraken
met een andere organisatie rondom alarm-
opvolging en weet u niet of zij het Telelock slot
ondersteunen, neem dan contact op met onze
klantenservice.

Toegang tot uw woning
Soms bent u niet in staat om zelf de deur open
te doen maar is het toch handig of nodig dat
mensen naar binnen kunnen. Bijvoorbeeld om
hulp te verlenen. Het Telelock SKG***-slot is
speciaal ontworpen om hulpverleners op een
veilige manier toegang te geven tot uw woning.

Hoe werkt het Telelock slot?
Het Telelock slot is een elektronisch slot.
Een professionele monteur vervangt uw
huidige deurslot met het Telelock slim
elektronisch slot. Via een app op een smart-
phone kunt u mensen die u vertrouwt toegang
geven tot uw woning. Heeft u hulp nodig en
staat de hulpverlener voor de deur?
Dan kan de hulpverlener uw slot openen met
een digitale sleutel op zijn of haar smartphone.
Heel handig dus. Zelf kunt u het slot nog
steeds openen met een gewone sleutel en aan
de binnenkant met een makkelijke draaiknop.

Slim en veilig
Het Telelock SKG***-slot wordt geplaatst aan
de binnenkant van uw deur. Hierdoor is vanaf
de buitenkant van uw woning niet zichtbaar
dat u een slim slot gebruikt. Het Telelock slot
heeft het hoogste veiligheidskeurmerk SKG***
en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
Zo wordt de toegang tot uw woning op een
slimme en zeer veilige manier geregeld!

De voordelen van het Telelock slot
3 Veiligheidskeurmerk SKG***
3 Politiekeurmerk Veilig Wonen
3 Professionele montage
3 Van buitenaf niet zichtbaar
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Laat de thuiszorg binnen
met een slim elektronisch slot

Zo wil ik het


