
               Bestelformulier voor het bestellen van een Telelock slot. 

**Verplicht opgeven i.v.m. facturatie / zelf uitgeven digitale sleutels** 

Gelieve dit formulier in een envelop zonder postzegel te versturen naar:    

Telelock, Antwoordnummer 60081, 5000 VB, Tilburg 

Of per mail naar orders@telelock.nl of via website www.telelock.nl/bestelling 

 Dhr:      Mevr:         Fam: 

Naam:  

Adres:    Huisnummer:  
 
Woonplaats:   Postcode:  
  
Geboortedatum:   Telefoonnummer:  

Zorgorganisatie: Het Friese Land 

Contactpersoon:  

Telefoonnummer contactpersoon:     e-mailadres: 

         

Ik kies voor een Telelock SKG*** slot van € 15,95 per maand + eenmalige montagekosten € 79,95 
(levering met 1 fysieke sleutel + 1 digitale sleutel wordt verstuurd naar Het Friese Land voor toegang medewerkers) 

Voor € 2,00 per maand geef ik zelf digitale sleutels uit aan anderen. (maximaal 100 stuks) 
(u kunt op www.mijntelelock.nl zelf sleutels uitgeven en intrekken) 

 

Extra sleutels van € 24,95 per stuk + € 10,95 administratie / verzendkosten  
(elk Telelock slot heeft 1 fysieke sleutel) (s.v.p. aantal invullen) 

 Afstandsbediening van € 69,95 per stuk (u kunt de deur openen en sluiten op afstand) 
 s.v.p. aantal invullen (bij nabestelling + €10,95 administratie / verzendkosten) 

(bestellingen van extra sleutels en/of afstandsbediening worden d.m.v. automatische incasso verrekend) 
 (extra bestelde fysieke sleutels en/of afstandsbediening(en) worden niet gecrediteerd) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik kies voor een sleutel kluis SKG** van  € 6,95 per maand + eenmalige montagekosten € 79,95 
(Er dient 1 bestaande fysieke sleutel beschikbaar te zijn voor plaatsing in de kluis) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ik woon in een appartementencomplex met een of meerdere centrale toegangsdeuren 
 
Naam gebouw / straat:  
     
Gegevens contactpersoon: 
 
Het kan zijn dat de eigenaar van het gebouw geen (of later) toestemming verleend voor een aanpassing. 

 
Ik ben op de hoogte dat d.m.v. een e-mail orders@telelock.nl de huur van het Telelock slot per maand opzegbaar is. 
(opzegtermijn 1 maand) Ik ben op de hoogte dat er voor demontage € 79,95 in rekening wordt gebracht. 

 
Na ontvangst van uw formulier wordt er telefonisch een afspraak met u ingepland voor de montage. 
 

Ik ga akkoord met automatische afschrijving van de maandelijkse abonnement kosten en eenmalige demontage kosten en ik ga 

akkoord bij ondertekening van deze opdracht met de levering en huurvoorwaarden van Telelock B.V. 

Prijzen zijn geldig vanaf 01-04-2021 (prijswijzigingen voorbehouden) 

 

Naam: rekeninghouder: __________________________________________ 

 

Mijn IBAN rekeningnummer is: ____ _____ _____ _____ _____ _____ 

 

Handtekening:___________________________________________________ 
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