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Flexeria, het complete en flexibele toegangssysteem 
Flexeria biedt een compleet en flexibel toegangssysteem, bedienbaar met de gratis app op de eigen 

mobiele telefoon. Voor iedereen die dit niet wil of kan is gebruik van de gewone sleutel mogelijk. Tot het 

totaalconcept van de hardware behoren een motorcilinder, een oplegslot, een kettingdeuropener, een 

deurcontroller, een afstandsbediening en een communicatie module. Het systeem past op praktisch 

iedere deur en is snel en eenvoudig te installeren. Optioneel is een afstandsbediening leverbaar. Door het 

eenvoudige en betrouwbare sleutelbeheer is Flexeria uitermate geschikt voor toepassing in de thuiszorg, 

bewaking en alarmopvolging, scholen, recreatie, distributie, woningbouw, studentenwoningen, 

detailhandel en de particuliere markt. 

De Flexeria producten kunnen worden geopend op basis van Bluetooth Low Energy (BLE) en worden 

beheerd op het Flexeria beheerplatform, bereikbaar via een standaard internetbrowser. Hierdoor kan op 

afstand toegang worden verleend en/of geweigerd. Standaard werken de Flexeria producten samen met 

moderne smartphones welke voorzien zijn van een geschikte Android of iOS versie. 

 

  goedgekeurd 
De Flexeria motorcilinder heeft een drie sterren SKG goedkeuring ontvangen. Daarbij is het gehele 

product als een gemotoriseerde knopcilinder gekeurd. Naast de inmiddels bekende onderscheidende 

functionaliteiten is Flexeria door het onafhankelijke keuringsinstituut SKG-IKOB, bevestigd in kwaliteit en 

inbraakwerende eigenschappen 

Voor meer informatie bezoek onze website www.flexeria.nl 

  



 

BESTELFORMULIER INCLUSIEF BTW 

Uw Flexeria dealer  

Naam    plaats 

Wederpartij - opdrachtgever 

bedrijfsnaam (indien van toepassing)  

KvK-nr (indien van toepassing)  

contactpersoon naam en voorletters  

straat en huisnummer  

postcode en woonplaats  

IBAN (tbv automatisch incasso)  

telefoonnummer  

e-mailadres  
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Optioneel te leveren. De genoemde bedragen worden bij opdracht direct in rekening gebracht   

aantal model omschrijving prijs per stuk  totaal 

 GTA100 afstandsbediening € 65,34 €  

 GTMK grote knop voor Flexeria motorcilinder € 32,67 €  

 GTSG5 prepaid code voor 5 extra digitale sleutels voor één slot € 36,30 €  

  afwijkende mechanische cilindermaat    

      

      

      

      

totaal (inclusief btw)  €  

Belangrijke informatie 

In dit koopcontract verklaart Maasland Groep aan opdrachtgever te verkopen, gelijk opdrachtgever verklaart van 

Maasland Groep te kopen de in dit document aangegeven producten en abonnement op basis van 36 maanden. Na 

betaling van de laatste termijn gaat het eigendom over naar opdrachtgever. Op deze levering zijn de algemene 

leveringsvoorwaarden van  Maasland Groep van toepassing. Genoemde bedragen zijn inclusief btw voor levering 

franco huis, exclusief montage. Fabrieksgarantie één jaar op materiaal en fabrieksfouten. Het eenmalige bedrag en 

de optioneel bestelde producten worden direct na opdracht in rekening gebracht. De maandbedragen worden 

middels automatische incasso door Maasland Groep in rekening gebracht. Door ondertekening van dit document 

machtigt u Maasland Groep tot het uitvoeren van de maandelijkse incasso’s van het genoemde IBAN-nummer, 

gedurende de looptijd van 36 maanden. Er wordt geen rente over de termijnen in rekening gebracht. Het tussentijds 

voldoen van de resterende termijnen is mogelijk zonder extra kosten. 

Ondertekening 

Aldus overeengekomen en getekend voor akkoord, namens opdrachtgever 

 

datum 

plaats 

naam 

 

handtekening 

Voor meer informatie bezoek onze website www.flexeria.nl 



 

 

 

De sloteigenaar krijgt bij elk Flexeria product standaard 5 digitale sleutels (dus toegang met 5 

verschillende smartphones). 3 maanden lang kan de sloteigenaar alle functies uitvoeren via het 

Flexeria beheerplatform. Na deze periode kan de sloteigenaar uitsluitend digitale sleutels 

verwijderen. Door optioneel 5 jaar beheer aan te schaffen kunnen alle functies weer worden gebruikt. 

Maakt u gebruik van Flexeria huurkoop, dan is het beheer inbegrepen, zodat u direct sleutels kunt 

uitgeven en verwijderen. 

Flexeria maakt delen van beheerfuncties makkelijk 
Om het beheer van uw toegang door gebouwbeheerder of (meerdere) organisaties, bijvoorbeeld 

thuiszorg en huisartsenposten, mogelijk te maken biedt het Flexeria beheerplatform speciale 

voorzieningen. Voor deze bijzondere beheer functionaliteiten biedt het Flexeria beheerplatform gedeelde 

beheer functionaliteit. Hiermee kunnen bewoner en één of meerdere organisaties onafhankelijk van 

elkaar toegangsrechten beheren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘beheer’ in de 

Flexeria overzichtsbrochure.  

Huurkoop 

Flexeria biedt de mogelijkheid tot huurkoop, zodat u direct gebruik kunt maken van de Flexeria 

toegangsoplossingen inclusief beheer tegen een interessante maandelijkse betaling. Na het voldoen 

van de laatste termijn wordt het betreffende product automatisch uw eigendom. Er wordt geen rente 

over de termijnen in rekening gebracht. Het tussentijds voldoen van de resterende termijnen is 

mogelijk zonder extra kosten. Door het volledig invullen van het bestelformulier kunt u direct van 

deze interessante huurkoopregeling gebruik maken. 



 

 


