
Geef zorgverleners eenvoudig en veilig toegang tot uw woning

Interesse in cKey?

FocusCura heeft meer dan 10 jaar ervaring in het veilig toegang verlenen 

voor zorgverleners en mantelzorgers. Hebt u interesse in cKey Door? 

Vraag uw zorgorganisatie om een bestelformulier of vul het online 

bestelformulier in op fc.care/ckeydoor. FocusCura verzorgt de 

installatie vervolgens volledig voor u, evenals onderhoud en service. 

Voor vragen kunt u ons bellen op werkdagen tussen 8.0 uur en 178.00 

uur op het telefoonnummer 030 - 692 70 50.

De zekerheid dat u hulp krijgt.

Naast woningtoegang bieden wij ook personenalarmering aan.  

Daarmee kunt u direct hulp inschakelen. Bijvoorbeeld als u alleen woont. 

Op elk moment. cAlarm helpt u om langer zelfstandig te blijven, omdat  

u zeker weet dat er in geval van nood snel iemand ter plaatse is.

Vraag uw zorgorganisatie naar de mogelijkheden of ga naar

fc.care/calarm-home.

FocusCura helpt mensen langer zelfstandig te blijven. De regie te  

houden. Dat doen we door het ontwikkelen van zorginnovaties.  

Slimme producten en diensten, waarmee iedereen de zorg kan blijven 

krijgen die hij of zij nodig heeft. Inmiddels maken meer dan 130.000 

mensen dagelijks gebruik van onze zorginnovaties.

www.focuscura.com

cKey in het kort

Zorgverleners makkelijk binnen laten

Ook als u zelf niet naar de deur kunt komen

U bepaalt wie er wanneer binnen kan

Een veilig gevoel

Een digitale oplossing en onzichtbaar van buitenaf

cKey Door heeft een elektronische ontgrendeling

“Iedereen die voor mij zorgt, heeft makkelijk 
toegang tot mijn woning. Terwijl ik zelf de 
controle houd over wie er op welk moment 
binnen mag komen.

”
      Ada de Vries - Willemsen
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Meer weten of direct bestellen?Ga 

naar fc.care/ckeydoor 

of bel ons op 030 - 692 70 50



Geeft het u een prettig gevoel dat de mensen die 

voor u zorgen altijd bij u naar binnen kunnen als 

dat nodig is? Maar wilt u liever niet iedereen een 

sleutel geven, of uw sleutel ergens buiten verstoppen? 

Met cKey kunnen zorgverleners en mantelzorgers 

ook naar binnen als u zelf even niet naar de deur 

kunt of wilt komen. Op een makkelijke én veilige 

manier. U bepaalt zelf wie u toegang geeft. 

Kijk voor de actuele tarieven op www.focuscura.nl

Heeft u liever een oplossing die 

van buitenaf onzichtbaar is? Met 

cKey Door kunnen zorgverleners 

en mantelzorgers uw voordeur 

elektronisch ontgrendelen, met een 

app op hun telefoon. Terwijl u zelf 

gewoon een sleutel kunt blijven 

gebruiken. Het systeem is geschikt 

voor alle zogeheten europrofiel-

cilinders en wordt geleverd met 

een SKG*** cilinderslot. U kunt zelf 

precies bepalen wie er op welke 

dagen of tijdstippen toegang krijgt tot 

uw woning. Ook wordt geregistreerd 

wie er wanneer binnen is geweest. 
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