
 

Z.O.Z. 

Aanvraagformulier Phoniro deurtoegangssysteem 

Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen, geeft u QuaRijn toestemming voor toegang tot 
uw Phoniro deurtoegangssysteem en geeft u toestemming dat uw gegevens worden gedeeld met 
CSI ten behoeve van de installatie en de facturering van het abonnement.  
 

Persoonsgegevens klant 
 

Naam    :  

  
Adres    :  

  
Postcode   :  

 
Telefoon   :  

 
E-mail    :  

 
IBAN    : 

 
Persoonsgegevens contactpersoon klant 
 

Naam    :  

 
Telefoon    :      mobiel: 

 
E-mail    :  

 
Contactpersoon zorgaanbieder 
Naam    :  

 
Telefoon    :  

 
Ik geef toestemming aan onderstaande  hulpverleners om mijn deur te openen*:  

o  QuaRijn 
o Buurtzorg Cothen 
o Buurtzorg Wijk bij Duurstede 
o Vitras 
o Professionele alarmopvolging, namelijk      QuaRijn  
 

*) Kruis aan wat van toepassing is                                                                                                                        
 
Gaat uw voordeur naar buiten open?             Ja / Nee  *) 
Dikte van de deur:     -----------------------  mm. 
 
*) Omcirkel wat van toepassing is                                                                                                                        
 
 Kruist u aan hoe uw slot er aan de binnenkant uitziet       
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Is er sprake van een vergrendelde centrale toegangsdeur of tussendeur*) in uw wooncomplex? 
*) Er is bijv. een tussendeur bij de adressen Dirk Fockstraat 13-06 t/m13-69   

0 Vergrendelde centrale toegangsdeur 
0 Vergrendelde tussendeur 
0 Vergrendelde centrale toegangsdeur en tussendeur 

kruis aan wat van toepassing is  

 
 
Wat is het adres van het woongebouw? ……………………………………………….. 
 
 
Huurt u uw woning via Woningstichting Cothen?      0 ja      0 nee 
*) kruis aan wat van toepassing is  

 
 
Ondergetekende is akkoord met 
• Eenmalige installatiekosten à € 67,53 
• Abonnementskosten per maand à € 13,37. Abonnement wordt door CSI in rekening gebracht. 
• Eenmalige demontage- en ophaalkosten à € 67,53 
(Prijzen zijn onderhevig aan jaarlijkse indexatie.) 
 
 
Bijzonderheden:    ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ondertekening van de toestemming 
Deze toestemming wordt alleen in behandeling genomen indien dit formulier volledig ingevuld én 
ondertekend is. 
 
 
Datum:     Handtekening:       _________________________         
 
 
 
 
 
 
 
Stuur dit formulier naar: 
 

Of stuur dit formulier per e-mail naar: 

Stichting QuaRijn 
T.a.v. Servicebureau 
Postbus 5 
3940 AA DOORN 
 

servicebureau@quarijn.nl 
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