
Het Servicepaspoort heeft een uitgebreid service-  
en cursuspakket voor alle leeftijden, o.a.:

n  Meer Bewegen voor Ouderen
n  Verhuisservice
n Handig omgaan met de mobiele telefoon
n  Handig omgaan met de tablet
n Diensten aan huis
 - alarmering / alarmopvolging
 - (bv. maaltijden, kapper of pedicure)
 - Boodschappendienst
 - Belastinghulp
 -  Collectieve verzekeringen FBTO en Interpolis 
 -  Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Voor leden van het Servicepaspoort gelden exclusieve  
kortingsregelingen. Alle informatie over deze kortingen en 
ons uitgebreid producten- en dienstenoverzicht vindt u in 
onze folder Wat biedt Servicepaspoort en op onze website  
www.servicepaspoort.nl
Tel. 023 - 891 84 40
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Alle informatie over 
deze kortingen en  
een uitgebreid  
overzicht van onze 
producten- en  
diensten vindt u  
op onze website: Makkelijk en betrouwbaar met het

ServicepaSpoort

profeSSionele
alarmopvolging 
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Hoe veilig is deze  
oplossing?
Clavisio is een zwaar inbraakwerende 
sleutelkluis met de hoogste kwalificaties 
van de onafhankelijk Stichting Keurmerk 
Gevelbouw (SKG). De SKG beoordeelt 
hoe inbraakwerend het hang- en sluit-
werk is. Onze medewerkers krijgen 
toegang tot uw sleutelkluis middels een 
unieke sleutel die niet na te maken is.

Voorwaarden
n  u kunt van de Professionele Alarm-

opvolging gebruik maken als u lid 
bent van het Servicepaspoort.

n  u dient te beschikken over een per-
soonsalarmering dat is aangesloten 
bij een van de meldkamers waar wij 
mee samen werken.

n  u dient één sleutel van elke deur die 
wij moeten betreden, in te leveren.

Kosten
u betaalt eenmalig een bedrag van  
€ 47,50 voor het aansluiten van de 
sleutelkluis. Het abonnementsgeld voor 
Professionele Alarmopvolging bedraagt 
€ 13,50 per maand*. 

*  De zorg die mogelijk door ons na een oproep  
geleverd dient te  worden kan op de volgende 
wijze met u verrekend worden:

n  Als u thuiszorg krijgt van Zorgbalans 
wordt de geleverde zorg op uw  
indicatie geboekt.

n  Indien u geen thuiszorg geleverd 
krijgt vanuit Zorgbalans brengen wij  
€ 40,- per medewerker, per half uur  
in rekening. In de nachtelijke uren 
komen er twee medewerkers. 

Aanmelding of  
informatie
Voor meer informatie of aanmelding 
kunt u van maandag tot en met vrijdag 
telefonisch contact opnemen met het 
Servicepaspoort via 023 - 8 918 440  
of e-mail naar info@servicepaspoort.nl
Meer informatie vindt u op  
www.servicepaspoort.nl

Tariefwijzigingen voorbehouden 12/2015

{         }Professionele  
Alarmopvolging 
met sleutelkluis

Indien u persoonsalarmering heeft afgesloten maar in uw  
indirecte omgeving geen personen heeft die klaar kunnen 
staan als u alarm slaat, kan de Professionele Alarmopvolging 
van Servicepaspoort uitkomst bieden.  

Ons team staat zeven dagen per week, 
dag en nacht, voor u klaar. Wanneer u 
alarm slaat regelen zij dat er binnen  
30 minuten professionele hulp bij u  
aanwezig is. Tevens wordt de door u 
opgegeven contactpersoon geïnfor-
meerd in geval van calamiteiten. 

Om zo snel en adequaat mogelijk te 
kunnen handelen maakt het team  
Professionele Alarmopvolging gebruik 
van een sleutelkluis. Deze kluis wordt 
op een veilige manier bij u aan de deur 
of buitenmuur bevestigd.  In de sleu-
telkluis bevindt zich de sleutel van de 
voordeur. Onze hulpverleners kunnen 
met de moedersleutel de sleutelkluis 
openen en met de voordeursleutel de 
woning betreden om de gewenste hulp 
aan u te verlenen.

Voordelen van  
onze sleutelkluis
n  Omdat uw huissleutel direct bij uw 

huis in een beveiligde sleutelkluis is 
opgeborgen kan er snel en adequaat 
hulp geboden worden, ook door 
onze professionals die zich in uw  
nabije omgeving bevinden.

n  Wij kunnen u sneller van dienst zijn 
met ons product, soms gaat er veel 
tijd overheen om sleutels bij te  
bestellen.

n  u heeft zicht op uw eigen sleutel.
n  Indien u ook Thuiszorg heeft aan-

gevraagd van Zorgbalans kan het  
thuiszorgteam ook gebruik maken 
van deze sleutel/sleutelkluis.

Plaatsing van de  
sleutelkluis
In eerste instantie wordt altijd gekeken 
of de kluis om de deur geklemd kan 
worden. Hiervoor hoeven we dan niet 
in uw deur te boren, de kluis wordt met 
een klein schroefje geborgd. Indien 
blijkt dat dit niet kan, wordt de sleutel-
kluis op de muur gemonteerd. In beide 
gevallen zal er niets veranderen aan de 
bestaande deuren en sloten.


