
De plaatsing is gratis voor patiënten in verzor-
ging bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen die 
moeilijk of niet in staat zijn om de deur te openen 
voor de verpleegkundige. Ben je niet in zorg maar 
heb je wel een personenalarmsysteem? Dan 
betaal je een eenmalige installatiekost van 50 
euro of 15 euro bezorgkosten als je het kluisje zelf 
plaatst.

Stap 3: Wit-Gele Kruis informeren

Bel naar jouw Wit-Gele Kruisafdeling om de code 
en de plaats van het sleutelkluisje door te geven 
of bezorg deze gegevens bij het eerstvolgende 
bezoek van je verpleegkundige.

Opgelet!

Heb je een syndicus of huisbaas? Vraag dan eerst 
toestemming voor de plaatsing van een kluisje. 
Bij een appartementsgebouw raden we aan een 
gemeenschappelijk kluisje in de inkomhal te 
plaatsen en een persoonlijk kluisje naast je deur.

Sleutel-
kluisje

INFO & VRAGEN?

Bel ons 7 dagen op 7, 24 uur op 24, voor 

meer informatie of voor een zorgaanvraag 

op het nummer 014-24 24 24. Je kan ook 

bijkomende informatie aanvragen via 

info@wgkantwerpen.be.

Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw
Nonnenstraat 12 bus 1
2200 Herentals
T.  014-24 24 24
info@wgkantwerpen.be

www.witgelekruis.be
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Geen sleutels 
meer onder de 
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Een veiliger sleutelbeheer

Extra sleutels laten bijmaken of je sleutel in de 
buurt van je woning verstoppen lijkt een mogelijk-
heid om je verpleegkundige toegang te geven tot je 
woning. Maar sleutels kan je verliezen en verstop-
plaatsen kunnen gevonden worden. Daarom is het 
sleutelkluisje een veiligere oplossing.

Je sleutel veilig opgeborgen in een kluisje

Een sleutelkluisje hangt aan de buitenkant van je 
woning of in de hal van een appartementsgebouw. 
Daarin wordt jouw huissleutel veilig opgeborgen. 
Het kluisje is met stevige schroeven in de muur 
bevestigd. Je kan het enkel openen met een 
cijfercode.

Als patiënt kies je zelf een code. De cijfercombinatie 
bestaat uit vier verschillende cijfers. Als je de code 
instelt of verandert, bel je de nieuwe code direct 
door naar jouw Wit-Gele Kruisafdeling of geef je ze 
door aan je thuisverpleegkundige.

De code wordt binnen het Wit-Gele Kruis van 
Antwerpen enkel gedeeld met medewerkers die 
de code nodig hebben. Onbevoegden hebben hier 
geen toegang toe.

Je kan dit KeySafe P500 sleutelkluisje (inclusief 
beschermhoes) aankopen aan de prijs van 65 euro. 
Hierin passen meerdere sleutels of een badge. 
Het kluisje werd uitgebreid getest tegen fysieke 
agressie.

Prijzen geldig op 1 juni 2018, inclusief BTW en onder 
voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie is deze oplossing bestemd?

Onze sleutelkluisjes zijn bedoeld voor patiënten in 
verzorging bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen die 
moeilijk of niet in staat zijn om de deur te openen 
voor de verpleegkundige. Daarnaast kunnen ook 
de gebruikers van een personenalarmsysteem een 
sleutelkluisje aankopen.

Hoe werkt het?

• Schuif de onderste zwarte knop (CLEAR) 
naar beneden.

• Druk je code cijfer per cijfer in.
• Draai de bovenste zwarte knop (OPEN) 

naar rechts.
• Het sleutelkluisje is nu open.
• Neem je sleutel. 

Herhaal deze stappen om het kluisje opnieuw te 
sluiten.

Hoe vraag je een sleutelkluisje aan?

Stap 1: registratieformulier

Vraag een registratieformulier aan je Wit-Gele 
Kruisverpleegkundige of vraag het aan via de 
zorgcentrale op het nummer 014-24 24 24 of via 
onthaal@wgkantwerpen.be. Vul het document in 
en bezorg het ingevuld terug.

Stap 2: plaatsing

Vervolgens nemen we contact op voor een 
afspraak voor plaatsing. Een technicus komt dan 
ter plaatse voor een professionele bevestiging.

Sleutel-
kluisje


