
Ontvangstbevestiging bewoners VZH extra druppel 

 
 
 
 
                
 
 
Geachte bewoner/familie, 
 
Bijgaand ontvangt u een elektronische sleutel, een zogenaamde ‘druppel’, geprogrammeerd met toegang tot 
uw appartement. De druppel dient, gedurende enige seconden, met het rode logo van DOM voor de 
knopcilinder gehouden te worden. Zodra in de knopcilinder het groene lampje gaat knipperen, kunt u het slot 
bedienen. 
 
Wanneer u de druppel niet goed heeft aangeboden, gaat de knopcilinder rood knipperen en krijgt u geen 
toegang. Dan dient u opnieuw de druppel voor de cilinder te houden, totdat de knop alsnog groen oplicht. 
Wanneer de deur niet opengaat, moet u niets forceren. De techniek in de cilinder is gevoelig en bij forceren kan 
de cilinder stuk gaan. De handeling om binnen te komen, moet gemakkelijk verlopen. 
 
Wanneer de deur van de hoofdingang is gesloten, kunt u de druppel in het midden voor de paslezer houden 
totdat de deur automatisch opengaat. 
 
Uw druppel is uniek en met de computer op uw naam geregistreerd. Met de computer is ook na te gaan van 
wie de druppel is. Ook registreert de druppel op welke dag en tijd u een ruimte heeft betreden. Voor uitgifte 
van de druppel betaalt u een borg van € 25,00 contant bij de receptie. Bij inlevering van de druppel ontvangt u 
via de receptie uw borg retour. 
 
Wees zuinig op de druppel. Bij verlies dient u dit altijd te melden bij Patrick van Kerkoerle, zodat de verloren 
druppel snel wordt geblokkeerd. Tegen betaling van € 25,00 ontvangt u dan opnieuw een nieuwe druppel. 
 
Omdat alle sleutels - ook van de andere medewerkers en bewoners - dezelfde vorm en kleur hebben, dient u 
ervoor te zorgen dat u uw sleutel herkent. Vandaar het label met kamernummer erop. Indien u verder nog 
vragen heeft over het gebruik van de druppel, kunt u contact opnemen met Patrick van Kerkoerle. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Verzorging Sint Franciscus, 
 
S. Kanters 
directeur 
 
 
Betaling van de borg voor _____ (aantal) elektronische sleutel(s), met een totaalbedrag van: €  __________ 
 
 
Receptionist:   , datum:  
 
 
Ontvangstbevestiging van de elektronische sleutel (druppel):  
Ondergetekende verklaart zijn elektronische sleutel (druppel) te hebben ontvangen. Akkoord voor ontvangst: 
 
 
Naam:  , datum:  

 

Handtekening:                
 
 
Document in 2-voud: 1 exemplaar voor bewoner, 1 exemplaar voor onze administratie. 


