Salto deurcilinder
Veilig en snel toegang tot uw woning

Mensen
met
aandacht

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.
Soms lukt dat alleen met professionele hulp, bijvoorbeeld van Meander Thuiszorg
en/of een abonnement op personenalarmering met zorgopvolging.
Als u niet of met veel moeite de deur kunt openen, b.v. omdat u slecht ter been bent
of op bed ligt, vraagt de Zichtbare Schakel van Meander Thuiszorg een Salto
deurcilinder aan om op een veilige en gemakkelijke manier toegang tot de woning
te krijgen.
De Salto deurcilinder kan heel eenvoudig en snel in bijna alle bestaande deuren en
sloten toegevoegd worden. De deur kan dan alleen geopend worden met een
kunststof ‘sleutel’ die voor het slot gehouden wordt (een ‘tag’). Deze tag is speciaal
geprogrammeerd voor uw deur.
Dit is de meest veilige oplossing voor toegangsbeheer. Het voldoet aan alle
daarvoor geldende keurmerken waaronder SKG ***.
MeanderWonen heeft vanwege de veiligheid voor dit systeem gekozen en werkt niet
meer met sleutelkluisjes.
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Ons aanbod
Indien u klant bent van Meander Thuiszorg en/of een abonnement hebt op
personenalarmering met zorgopvolging via Meander Thuiszorg, dan krijgt u de
Salto deurcilinder met 3 tags gratis in bruikleen. U dient dan wel een
Plus-abonnement bij Meander eXtra te hebben of te nemen. De cilinder wordt in dat
geval gratis bij u gemonteerd. Mocht de cilinder onverhoopt niet passen in uw deur,
dan zorgt Meander Wonen voor een maatwerkoplossing.
Als u verhuist, maar klant van Meander Thuiszorg of abonnee van onze
personenalarmering blijft, dan zorgen wij dat de deurcilinder in uw nieuwe
voordeur gemonteerd wordt. Ook dat gebeurt kosteloos.
Mocht u uw abonnement op personenalarmering of op Meander eXtra beëindigen of
overstappen naar een andere zorgverlener dan Meander Thuiszorg, dan wordt de
Salto cilinder gedemonteerd.

Informatie
De kosten voor een extra tag bedrag € 13,00 per tag. U kunt deze tag(s) afhalen op
het hoofdkantoor van MeanderGroep Zuid-Limburg.
De tag(s) kunnen ook per aangetekende post worden verzonden, dan wordt € 10,verzendkosten per bestelling in rekening gebracht.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van Salto via
tel.nr. 045 211 49 79, op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 16.00 uur of via e-mail:
salto@mgzl.nl.

Abonnee worden van Meander eXtra?
Bel met T 045 574 88 00 (werkdagen van 9.00-16.00 uur)
of stuur een mail naar meanderextra@mgzl.nl

Salto deurcilinder
Veilig en snel toegang tot uw woning!
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Info

MeanderGroep Zuid-Limburg

Onderdeel van:

Minckelersstraat 2
6372 PP Landgraaf
t 0900 - 699 0 699 (Meander Klantenservice)
e klantenservice@mgzl.nl
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i www.meandergroep.com
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Servicedesk Salto

PMS 519

PMS 877

Tel.nr. 045 211 49 79
Op werkdagen bereikbaar van 9.00-16.00 uur
E-mail salto@mgzl.nl

C 80 - M 100 - Y 40 - K 10

C 19 - M 100 - Y 0 - K 0

Pantone 2655
Volgens omrekening illustrator 54-49-0-0
Volgens waaier 53-61-0-0
Ik heb de waaier aangehouden
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