
 

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

 
 

Aanvraagformulier Puck sleutelkluisje 
 

Persoonsgegevens 
 

Naam  : _____________________________________ Voorletter(s): ____________________  O Man    O Vrouw 
  
Adres  : _____________________________________ Postcode: _____________________________________________ 
  
Woonplaats :  _______________________________________________________________________________________________ 
 
Telefoon : _____________________________________ Geboortedatum: _____________________________________ 
 
IBAN-nr. : NL ___________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail  : _______________________________________________________________________________________________ 

 
Kluiscode  : _______________________ (vul hier uw gewenste code in, deze  moet uit 4 cijfers bestaan) 

 
 

Selecteer hieronder hoe u het Puck sleutelkluisje wilt aanschaffen: 

o Ik wil het Puck sleutelkluisje huren  
De huurkosten bedragen € 8,95 per maand per automatische incasso.  

o Ik wil het Puck sleutelkluisje kopen 
De koopprijs bedraagt eenmalig € 169,-. 
 

Selecteer hieronder hoe u het Puck sleutelkluisje wilt ontvangen: 

o Ik wil dat het Puck sleutelkluisje thuisbezorgd en geïnstalleerd wordt.  
De kosten hiervan bedragen € 55,-. 

o Ik wil dat het Puck sleutelkluisje wordt opgestuurd. 
De kosten hiervan bedragen € 10,-. 
 

 

Belangrijk voor u om te weten 
De aanvraag voor het Puck sleutelkluisje wordt alleen in behandeling genomen als dit formulier 
volledig ingevuld én ondertekend is. Het Hulpmiddelencentrum neemt in geval van de keuze voor 
thuisbezorging en installatie zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak om 
het Puck sleutelkluisje bij u thuis te monteren. 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.  
 

 



 

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

 
 

Bruikleenovereenkomst Puck sleutelkluisje 
 

Plaatsing Puck sleutelkluisje 
1. Het Hulpmiddelencentrum plaatst het Puck sleutelkluisje indien mogelijk met een behuizing aan de deur. 

Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de kluis in overleg met de gebruiker aan de muur geplaatst; 
2. De monteur geeft aan wat de beste plaats is, maar de uiteindelijke beslissing hierover wordt door de 

gebruiker genomen. De verantwoordelijkheid voor plaatsing ligt bij de klant; 
3. Er worden schroeven en pluggen gebruikt voor plaatsing op de muur. De hiervoor vereiste aanpassingen 

aan de muur worden niet door het Hulpmiddelencentrum hersteld na beëindiging van de 
huurovereenkomst; 

4. Bij plaatsing wordt het Puck sleutelkluisje voorzien van een 4-cijferige code. Deze code wordt op een 
pakbon geschreven en bij de gebruiker achtergelaten; 

5. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de code. Wanneer de gebruiker de code vergeet, is de kluis niet 
meer bruikbaar. 

 

Kosten en betaling bij huur 
1. De gebruiker verplicht zich tot het periodiek betalen van het huurtarief à € 8,95 per automatische incasso. 

Indien de gebruiker niet per automatische incasso wil betalen, wordt er € 2,50 per maand extra in rekening 
gebracht voor de handmatige factuur; 

2. De gebruiker betaalt de eenmalige bezorg- en installatiekosten à € 55,-.  
3. Bij annulering aan de deur wordt € 57,- in rekening gebracht; 
4. Indien de incasso 2 maanden na elkaar niet uitgevoerd kan worden, zal het Hulpmiddelencentrum extra 

administratiekosten à € 30,- per 2 maanden in rekening brengen; 
5. Indien het verschuldigde (huur)bedrag niet geïncasseerd kan worden, is het Hulpmiddelencentrum 

gemachtigd het Puck sleutelkluisje terug te halen; 
6. Het Hulpmiddelencentrum is voorbehouden prijzen te wijzigen en prijsindexatie toe te passen. 
 

Kosten door schade of verhuizing 
1. Kosten door beschadiging van het Puck sleutelkluisje komen voor rekening van de gebruiker, tenzij de 

gebruiker aantoont dat hem/haar geen schuld betreft; 
2. In geval van schade waaraan de gebruiker niet schuldig is, stuurt het Hulpmiddelencentrum een reparateur 

langs. Blijkt er bij aankomst geen sprake van schade te zijn, dan behoudt het Hulpmiddelencentrum het 
recht de gebruiker een factuur te sturen; 

 

Duur en beëindiging van de huurovereenkomst 
1. Indien sprake is van huur van het Puck sleutelkluisje, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode 

van minimaal 3 maanden; 
2. Het beëindigen van de overeenkomst moet in alle gevallen schriftelijk worden gemeld met in acht neming 

van tenminste 1 maand opzegtermijn; 
3. Bij beëindiging van de huurovereenkomst wordt het Hulpmiddelencentrum in de gelegenheid gesteld om 

het Puck sleutelkluisje te demonteren. De retourkosten bedragen € 55,-; 
4. Indien de incasso 2 maanden na elkaar niet uitgevoerd kan worden, heeft het Hulpmiddelencentrum het 

recht de huurovereenkomst te beëindigen; 
5. Bij overlijden van de gebruiker eindigt de overeenkomst van rechtswege, vanaf de datum waarop de 

melding bij het Hulpmiddelencentrum is binnengekomen. 
 

Aansprakelijkheid 
1. Het Hulpmiddelencentrum is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van het Puck 

sleutelkluisje en de gevolgen daarvan op de omgeving van de gebruiker 
 

Geschillen 
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; 
2. Bij geschillen wordt domicilie gekozen in het arrondissement Leeuwarden. 

 
 


