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Waarom  
Secuvita | Veilige Toe-
gang Elektronisch?  
 

 Met SKG*** en politie 

keurmerk veilig wonen 

 Maximale controle op het 

gebruik van de sleutel-

kluis 

 Geen bouwkundige aan-

passingen aan uw deur  
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Secuvita | Veilige Toegang Elektronisch 

waarborgt de toegang tot uw woning 

Waarom? 

Secuvita | Veilige Toegang Elektronisch is ontwikkeld voor 

een veilige en snelle toegang tot uw woning. Er is 100% 

controle over wanneer en wie er gebruik maakt van de 

sleutelkluis. Secuvita  installeert een elektronische sleutel-

kluis genaamd ‘Clavisio Smart’.  

Waarvoor? 

De sleutelkluis wordt toegepast bij reguliere zorg aan huis 

en professionele opvolging van personenalarmering zodat 

de zorg indien noodzakelijk de toegang tot uw woning 

heeft voor het bieden van hulp. 

Hoe werkt het? 

Er wordt bij u door Secuvita een extra zwaar inbraak we-

rende sleutelkluis geplaatst waarin een kopie van uw huis-

sleutel wordt ondergebracht. De sleutelkluis is alleen te 

openen door uw zorgverlener. De zorgverlener heeft hier-

voor een app op haar/zijn smartphone geïnstalleerd. Deze 

app kan pas worden gebruikt nadat de zorgverlener door u 

hiervoor is gemachtigd.  

Hoe veilig is het? 

De Clavisio Smart sleutelkluis is onafhankelijk getest en is 

het enige product in de categorie sleutelkluizen dat de 

hoogste kwalificatie heeft gehaald: SKG*** (extra zwaar 

inbraak-werend). De Clavisio Smart sleutelkluis wordt er-

kend binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen als een in-

novatief product en een veilige keuze. 
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Contact opnemen 
 

Neem voor meer informatie 

over onze diensten en  

producten telefonisch of per 

e-mail contact met ons op.   

 

 

Secuvita 
 

Laan van de Ram 31A 

7324 BW Apeldoorn 

 

055-576 27 41 

 

info@secuvita.nl 

 

www.secuvita.nl 

Waar? 

De Clavisio Smart sleutelkluis kan in de meeste gevallen 

zeer snel en zonder schade of aanpassingen aan de be-

staande deursituatie worden gemonteerd. In de overige 

gevallen wordt muurmontage toegepast. Er dient altijd toe-

stemming te zijn voor de montage op de muur voor het 

geval een deurmontage niet mogelijk is. Deze toestem-

ming dient u zelf te vragen aan de verhuurder of de vast-

goedeigenaar. 

Wat kost het? 

De kosten van Secuvita | Veilige Toegang Elektronisch 

staan genoemd in de tarievenlijst.  

Het apparaat wordt aan u in bruikleen gegeven en deze 

dient na beëindiging van de overeenkomst weer geretour-

neerd/opgehaald te worden.   
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Wie zijn wij? 

Door onze jarenlange ervaring in de zorg, weten we hoe 

het werkt. We staan voor flexibiliteit, vertrouwen en per-

soonlijk contact. Er zijn inmiddels meer dan 25.000 gebrui-

kers welke dagelijks gebruik maken van onze professione-

le persoonsalarmering en veilige toegang. Samen met on-

ze medewerkers zorgen wij dat u langer, veilig en zelfstan-

dig thuis kunt blijven wonen.  

Secuvita    

  Professionele kwaliteit 

  Eigen serviceafdeling 

  7 x 24 bereikbaar 

  Méér dan 25.000 gebruikers 

Altijd een    

veilige keus! 


