Case gezinshuis De Grote Geer: verlies van een sleutel gaat geen
geld meer kosten

Met één enkele sleutel kan de eigenaar straks naar binnen bij het gezinshuis De Grote
Geer, de eigen woning en overige panden.
Door het blijvend hoge veiligheidsniveau dat iLOQ garandeert, kunt u zich ook na een
dreiging of vervelende ervaring in uw huis thuis voelen. Je ‘thuis’ kunnen voelen is
precies waar gezinshuis de Grote Geer voor staat, maar dat was niet de enige reden
voor de keuze voor Velco Beveiligingstechniek.
Dit gezinshuis biedt straks een thuis voor 10 jongeren die niet in hun oorspronkelijke huis
kunnen wonen vanwege verwaarlozing, lichamelijke en/of geestelijke mishandeling en/of
andere negatieve ervaringen. Gezinsouders Wim Diepeveen en Anja Reijersen van Buuren
zien een veilig thuis als randvoorwaarde tot het opbouwen van een toekomst. Bij de
verbouwing van de voormalige boerderij De Grote Geer uit 1708 tot gezinshuis, kozen ze
voor Velco Beveiligingstechniek i.c.m. iLOQ omdat een mechanisch sluitplan zeker bij
wisselende bewoners te veel uitdagingen met zich meebrengt. “Iedereen heeft zijn eigen
sleutel. Als gezinsouder kan ik per sleutel bepalen tot welke ruimte een sleutelhouder
(tijdelijk) toegang heeft. Is een sleutel kwijt, dan kan de sleutel uit het digitale systeem
gehaald worden zodat deze niet meer kan worden gebruikt.”
“Het verlies van een sleutel gaat ons geen geld meer kosten!” Daarnaast heeft Wim
Diepeveen gekozen voor Velco Beveiligingstechniek vanwege hun vakkundigheid en
specialistisch werk op in dit vakgebied. iLOQ is in deze toepassing het beste geschikt,
omdat er geen batterijen en geen bekabeling nodig is. Ook de duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord sprak hem aan. Het voordeel dat zijn leven straks dagelijks
gemakkelijker maakt? “Met één digitale sleutel kan ik binnen bij het gezinshuis, de eigen
woning en andere panden.”
Wim Diepeveen, gezinsouder gezinshuis De Grote Geer te Houten https://degrotegeer.nl/

iLOQ

Batterijloos digitaal toegangsbeheer voor woningen en uw vastgoed
Veilig toegangsbeheer gedurende een lange levenscyclus
Het unieke iLOQ S5 digitale sluitsysteem dat zelf energie opwekt
helpt beheerders om alle toegangsrechten voor huizen en
residenties op een veilige en flexibele manier te beheren. Met
geoptimaliseerde beveiliging voor alle toegangspunten wordt het
beheer vereenvoudigd en de kosten geminimaliseerd. En met één
digitale sleutel en altijd actuele toegangsrechten voelen bewoners
zich veilig thuis.
Uitdagingen voor beheerders van
huizen en residenties

iLOQ’s digitale en batterijloze
oplossing

•

Meer dan 15 jaar geleden maakte
iLOQ een grote sprong voorwaarts
in de hang- en sluitwerk branche. Wij
waren het eerste bedrijf dat afstapte
van mechanische vergrendeling en het
voortouw nam bij het ontwikkelen van
digitale sluitsystemen die zelf energie
opwekken.

•
•
•
•

Tijdrovend sleutelbeheer van
verschillende systemen
Misbruik opsporen
Hoge kosten bij verloren sleutels
Omgaan met frequente wijzigingen
van bewoners
Slijtage van sleutels & cilinders

Dit zijn situaties die zich dagelijks
voordoen. Door de mechanische
sluitsystemen die bij veel
woningcorporaties, VVE’S en vastgoed
eigenaren in gebruik zijn hebben
beheerders moeite met deze taken.
Voor grotere gebouwen is er
geïnvesteerd in
toegangscontrolesystemen.
Dit soort traditionele systemen heeft
echter bekabeling nodig en vanwege
deze beperking is er normaal gesproken
ook altijd een sleutel nodig. Ze
kunnen het toegangsbeheer tot op
zekere hoogte verbeteren, maar hoge
investeringskosten beperken de
uitbreiding tot alle deuren en cilinders.
Er zijn digitale sluitsystemen op de
markt die op batterijen werken, maar
dat zijn niet de beste oplossingen voor
een langere periode. Ze zijn duur en
tijdrovend om te onderhouden en leiden
tot batterij afval en een grote voetafdruk
op het milieu.

De eenvoudige beweging van het
insteken van de iLOQ-sleutel genereert
de benodigde energie voor digitale
identificatie in de cilinder.
iLOQ heeft meer dan een miljoen
batterijloze cilinders verkocht en
momenteel gebruiken meer dan twee
miljoen mensen batterijloze iLOQsleutels.
Ons sterke portfolio van veilige en
duurzame producten is versterkt met de
introductie van de iLOQ S5.

Wat is iLOQ S5 in het kort?

Toegangsrechten worden beheerd
met de cloud gebaseerde iLOQ
Manager-software.
Beheerders hebben realtime inzicht
in de aanwezige sleutels, cilinders en
lezers, evenals wie toegangsrechten
heeft tot welke gebieden. Een
nieuwe sleutel programmeren,
toegangsrechten aanpassen of het
blokkeren van een sleutel uit het
systeem is snel, eenvoudig en
kostenbesparend. Toegangsrechten
van verloren sleutels kunnen digitaal
uit het systeem worden verwijderd,
zonder dat de cilinders hoeven te
worden gewisseld. En meerdere
locaties kunnen gemakkelijk worden
beheerd in hetzelfde systeem.
Met iLOQ S5 zijn alle lezers, sleutels
en cilinders in een gebouw
verbonden en communiceren
met elkaar. Telkens wanneer een
digitale sleutel wordt gebruikt,
worden gegevens bijgewerkt.
Informatie, zoals toegangsrechten,
tijdsbeperkingen en lijst met
geblokkeerde sleutels worden snel
tussen de apparaten gedeeld,
voordat de deur wordt ontgrendeld.
Wilt u meer weten? Neem contact op
https://www.iloq.com/nl/verkoop/
contact/ voor een afspraak
Of neem contact op met uw lokale
iLOQ-partner hieronder:

Voordelen van iLOQ S5 in huizen
en residenties
•

•
•
•

•

•

Met één sleutel kunt u het systeem
uitbreiden tot een miljoen cilinders
voor alle deuren, magazijnen,
wasruimtes en zelfs hangsloten
Sleutelbeheer en alle toegangsrechten
zijn altijd actueel
Toegangsrechten voor vorige
bewoners worden geannuleerd
Toegangsrechten kunnen tijdens de
bouw worden verleend en opnieuw
worden toegewezen wanneer de bouw
is voltooid
Met de functie tijdbeperking kunt
u op bepaalde momenten van de
dag toegangsrechten instellen voor
individuele personen tot bepaalde
gebieden.

•
•

•

iLOQ versus andere systemen

Beveiligingsniveau

Audit trails voorkomen of helpen
bij het oplossen van gevallen van
misbruik
Snelle verwijdering van verloren
sleutels en sterke versleuteling tilt de
beveiliging naar een nieuw niveau
In vergelijking met mechanische,
toegangscontrole of batterijgevoede
systemen is iLOQ eenvoudig
en kostenefficiënt voor een snel
rendement op de investering
Voor eigenaars, exploitanten en
sleutelhouders van gebouwen zorgen
de nieuwe functies en voordelen
van de volgende generatie iLOQ S5
voor een hoge beveiliging
en ongeëvenaard gemakkelijk
toegangsbeheer, in combinatie met
competitieve levenscycluskosten en
aanzienlijke besparingen

iLOQ

Mechanisch

Op batterijen

Toegangscontrole

Hoog

Laag

Hoog

Hoog

Flexibele wijzigingen
in toegangsrechten

X

Onderhoudsbehoefte

Laag

Hoog

Hoog

Medium

Onderhoudskosten

Laag

Hoog

Hoog

Hoog

Investeringskosten

Medium

Laag

Medium

Hoog

X

X

Geen batterijen /
bekabeling nodig
Gemak van installatie

X

Integratie met andere
systemen

X

Eén sleutel is genoeg

X

Systeemafhankelijk

Systeemafhankelijk
X

Tevreden klanten zijn de beste referenties:
“ Magis Vastgoed koos voor iLOQ om
zelf in controle te zijn over het sluitplan
van ieder complex. “Alle panden zitten in
één enkele software-omgeving waarin je
bewoners en sleutels gemakkelijk opzoekt.
Alles is totaal zelf te beheren,”

“Bovendien is er geen lange levertijd op de
producten en zijn er geen technische
aanpassingen in de gebouwen nodig, ik durf
de uitvoering zelfs gemakkelijk te noemen.”
aldus vastgoedbeheerder Sebastiaan
Jonkers.
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