
 

 Neem voor meer informatie contact met ons op via alarmering@hulpmiddelencentrum.nl of via 0511 – 460 620 

 
 

Aanvraagformulier Masterlock 5415 sleutelkluisje 
 

Persoonsgegevens 
 

Naam  : _____________________________________ Voorletter(s): ____________________  O Man    O Vrouw 
  
Adres  : _____________________________________ Postcode: ____________________________________________ 

  
Woonplaats :  ______________________________________________________________________________________________ 
 
Telefoon : _____________________________________ Geboortedatum: _____________________________________ 
 
IBAN-nr. : NL ___________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail  : _______________________________________________________________________________________________ 
 
Contactpersoon voor het maken van een afspraak (optioneel) 
 
Naam  : _______________________________________________________________________________________________ 
 
Telefoon : _______________________________________________________________________________________________ 
 
Selecteer hieronder hoe u het sleutelkluisje wilt aanschaffen: 

o Sleutelkluisje zelf ophalen en installeren  
Ik koop het sleutelkluisje voor € 50,- en haal deze zelf op bij een van 
de winkels van het Hulpmiddelencentrum in Drachten, Heerenveen, 
Leeuwarden of Sneek. Ik installeer het sleutelkluisje zelf voordat het 
alarmeringsapparaat wordt geplaatst.  

o Sleutelkluisje i.c.m. personenalarmering inclusief montage 
Hierbij koop ik het sleutelkluisje inclusief montage voor € 75,-. Het 
sleutelkluisje wordt tegelijk met personenalarmering bezorgd en 
geïnstalleerd. Het Hulpmiddelencentrum neemt contact met mij op                           
voor het maken van een afspraak.   

o Sleutelkluisje inclusief montage 
Hierbij koop ik het sleutelkluisje inclusief montage voor € 105,-.  
Het sleutelkluisje wordt bij mij thuis bezorgd en geïnstalleerd. Het 
Hulpmiddelencentrum neemt contact met mij op voor het maken van 
een afspraak. 

o Spoed 
Ik wil het kluisje met spoed aanvragen. De extra kosten hiervan zijn € 57,-. 
Het sleutelkluisje wordt binnen 2 werkdagen bij mij thuis geïnstalleerd.

 

Belangrijk voor u om te weten 
De aanvraag voor het sleutelkluisje wordt alleen in behandeling genomen als dit formulier volledig ingevuld én 
ondertekend is. Het Hulpmiddelencentrum neemt in geval van keuze 2,3 en 4 zo snel mogelijk 
contact met u op voor het maken van een afspraak om het sleutelkluisje bij u thuis te monteren. De betaling 
hiervan vindt plaats middels automatische incasso. Bij incasso vermelden wij altijd ons incassant ID 
(NL93ZZZ010752000000) en uw klantnummer bij het Hulpmiddelencentrum. 
 

Datum:    Handtekening:  
  
______________________________  ______________________________  
 

Wij vragen u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en te retourneren  
naar het Hulpmiddelencentrum, t.a.v. Afdeling Alarmering, antwoordnummer 6970, 
8900 WC Leeuwarden (een postzegel plakken is niet nodig) of in te scannen en te  
mailen naar alarmering@hulpmiddelencentrum.nl.  


