• U regelt alle zaken voor toegankelĳkheid en
veilig wonen bĳ één aanbieder.

• Geen sleutelkluis nodig, veilig digitaal slot aan
de binnenkant van uw woning.

• Het slot wordt aangesloten door een

vakkundig monteur. Deur en bestaand
sluitwerk blĳven intact, alleen de cilinder
wordt vervangen.

• Het slot vereist geen onderhoud.

De batterĳen gaan bĳ regulier gebruik meer
dan een jaar mee. Het systeem geeft ruim van
tevoren aan wanneer batterĳen vervangen
moeten worden. De batterĳen zĳn eenvoudig
door de gebruiker te vervangen.

• Bĳ alarmering en in geval van nood meteen
een zorgprofessional aan de lĳn.

• Producten en diensten van Telelock voldoen

aan alle keurmerken op gebied van kwaliteit,
veiligheid en privacy.

100.000+

APPARTEMENTEN
BEREIKBAAR
VIA TELELOCK
CENTRALE
DEUROPENERS

50+

ZORGORGANISATIES
WERKEN MET
TELELOCK

2.500.000+
DIGITALE
DEUROPENINGEN
PER JAAR
MET TELELOCK

Aan informatie uit deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
De actuele informatie over het aanbod en prĳzen staan op de website Telelock.nl. Genoemde prĳzen zĳn inclusief BTW en geldig per
1 augustus 2021. Wĳzigingen in aanbod en tarieven voorbehouden.

Omdat we de producten van Telelock voor
iedereen toegankelĳk willen maken, hebben wĳ
een voordeelbundel samengesteld die bestaat uit
de volgende onderdelen:
digitale voordeelbundel: € 29,95 per maand
• Personenalarm voor in huis
inclusief pols- of halsmelder
• Aansluiting op 24/7 alarmcentrale
• Veilig elektronisch slot
aan de binnenkant van uw woning
• Sleuteluitgifte aan de thuiszorg
De digitale voordeelbundel wordt door een
erkend monteur bĳ u thuis geïnstalleerd.
Voor montage werkzaamheden worden
eenmalige kosten berekend.
volgende uitbreidingen zĳn mogelĳk
• De Vibby valdetector is een alarmknop die
detecteert wanneer u bent gevallen en maakt
dan een alarm
• Een tweede alarmknop voor uw partner
• Met de Telelock afstandsbediening kunt u de
deuren vanaf een afstand openen en sluiten
• Zelf digitale sleutels uitgeven aan familie en
mantelzorgers
Meer productinformatie, antwoorden op veel
gestelde vragen en handige ﬁlmpjes kunt u
vinden op www.telelock.nl. U kunt natuurlĳk ook
bellen: 085 4017932. Wĳ staan u graag te woord.

WERELDWĲD
MEER DAN
5,5 MILJOEN
AANSLUITINGEN
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alles op een rĲ

Beste prĲs
van nederland

Zo lang mogelĲk
Zelfstandig
thuis wonen?
KIES VOOR TELELOCK

van sleutelBos
naar app

veiligheid
met één druk op de knop

Wanneer u thuiszorg ontvangt van een zorg–
organisatie bĳ u in de buurt dan is het wel zo
prettig als zorgverleners gemakkelĳk bĳ u binnen
kunnen. Doet u de voordeur zelf open? Heel ﬁjn,
maar veel cliënten zĳn minder mobiel en vinden
het prettig als zorgverleners snel terplekke zĳn.
Heeft u personenalarmering dan bent u zelfs
verplicht toegang voor de zorg te regelen.

Wanneer u de toegang van uw woning heeft
geregeld met een Telelock slot, kan de zorg
altĳd binnen. Veel mensen kiezen naast het
digitale slot ook voor personenalarmering van
Telelock. Regelt u twee vliegen in een klap.

Een elektronisch slot van Telelock is het digitale
antwoord op sleutelbossen en onveilige kluisjes.
Veel zorgverleners werken er al mee en tot grote
tevredenheid. Wanneer u ook besluit om met ons
in zee te gaan, vervangen wĳ uw huidige deurslot
door een elektronisch slot dat aan de buitenkant
niet zichtbaar is. Aan de binnenkant monteren we
een handige draaiknop. U bepaalt vervolgens zelf
wie er via de app toegang krĳgt tot uw woning.
Gebruikt u zelf liever een gewone sleutel?
Dat kan altĳd.

de nieuwe standaard
U bent niet de eerste en waarschĳnlĳk ook niet
de laatste die kiest voor het gemak en de
veiligheid van Telelock.
Veel bewoners, zorgmedewerkers, mantelzorgers en hulpdiensten gingen u voor en elke
dag komen er enthousiaste gebruikers bĳ.
Ook steeds meer woningcorporaties en
Verenigingen van Eigenaren plaatsen een
Telelock slot op centrale toegangsdeuren.

Bent u gevallen of voelt u zich niet lekker?
Met één druk op de alarmknop van Telelock komt
u in contact met een professionele hulpverlener.
Waar en wanneer u het nodig heeft; 24 uur per
dag, 7 dagen in de week.

WERELDWĲD
MEER DAN
5,5 MILJOEN
AANSLUITINGEN

WONINGTOEGANG

+ PERSONENALARMERING

= DIGITALE VOORDEELBUNDEL

