
Snel toegang tot uw woning
Wanneer u gebruikmaakt van personenalarmering met professionele opvolging of wanneer u 
niet in staat bent om zelfstandig de deur te openen voor de Rivas thuiszorgmedewerker, dan 
dient u bij de voordeur van uw huis een sleutel beschikbaar te stellen. Rivas biedt u hiervoor de 
Rivas sleutelkluis aan: de keybox van Van den Hoogen Security. Op deze manier heeft de Rivas-
medewerker – zonder extra reistijd – direct toegang tot uw woning om u de benodigde zorg te 
bieden. 

Hoe werkt de sleutelkluis
De Rivas sleutelkluis is een veilige opbergplaats voor uw huissleutel. In de sleutelkluis bewaart u 
een kopie van uw huissleutel. U kunt dus nog gewoon uw deur openen met uw eigen sleutel. Bij 
alarmering kan de zorgverlener de sleutelkluis met een speciale sleutel openen, uw huissleutel 
pakken en de deur van uw woning openen. Zo krijgt u snel de hulp die geboden is. 

Veilig en betrouwbaar
De sleutelkluis wordt op het kozijn van uw voordeur gemonteerd. Is montage op het kozijn niet 
mogelijk, dan wordt de sleutelkluis in overleg met u op een andere manier bij de voordeur 
gemonteerd. De kluis is SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) gecertificeerd met twee sterren en 
voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De behuizing is gemaakt van roestvrijstaal en 
heeft geen onderhoud nodig.
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Installatie door Focus Cura
De installatie van de sleutelkluis vindt plaats door de firma Focus Cura. Dit bedrijf is hierin 
gespecialiseerd. Focus Cura maakt telefonisch een afspraak met u over de installatiedatum. Op 
het moment dat de monteur langs komt om de sleutelkluis te bevestigen, is het belangrijk dat 
u al een kopie van uw huissleutel klaar heeft liggen. Als de monteur een nieuwe afspraak moet 
maken vanwege het ontbreken van een kopie van uw huissleutel, betaalt u twee keer de 
installatiekosten. 

Kosten van de sleutelkluis
De eenmalige montagekosten bedragen € 59,95*. Daarna betaalt u een vast huurbedrag van 
€ 4,50* per maand. Focus Cura plaatst ook de personenalarmering van Rivas. Wanneer u perso-
nenalarmering en de sleutelkluis op hetzelfde moment laat installeren, betaalt u alleen de 

    aansluitkosten voor alarmering. Verwijdering van de kluis kost 
    € 37,-*. Na verwijdering van de sleutelkluis worden de gaatjes aan  
   de binnenkant van het kozijn weer door het installatiebedrijf 
   gedicht. 

   Meer informatie en aanvragen
   Om de Rivas sleutelkluis aan te vragen, vult u het aanmeldformulier
   Rivas sleutelkluis in. Beschikt u nog niet over een aanmeldformulier, 
   dan kunt u dit opvragen via Rivas Zorglijn 0900-8440.

   *Prijspeil per 2019. Genoemde prijzen zijn inclusief btw.   
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