
De Kluis C.F. BV • Dr Holtroplaan 1 • 5652 XR Eindhoven
T: +31 (0)40 70 73 131 • info@de-kluis.com • www.de-kluis.comBel +31 (0)40 78 208 47 voor een afspraak

HUUR EEN
SAFELOKET

SAFELOKET A

EUROPALLET

SAFELOKET C

Verzekerde waarde: €35.000,-
Bijverzekeren is mogelijk tot 250.000,-

Prijs: €170,- per jaar
€205,70 inclusief 21% btw.
Exclusief éénmalige borg.*

Verzekerde waarde: in overleg

Prijs: op aanvraag

Verzekerde waarde: €35.000,-
Bijverzekeren is mogelijk tot 250.000,-

Prijs: €240,- per jaar
€290,40 inclusief 21% btw.
Exclusief éénmalige borg.*
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HUUR EEN
SAFELOKET

* U dient een éénmalige borg te betalen van 
€250,- (geen btw).
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Vaste bezoekdagen uitsluitend op afspraak:
dinsdag 12:00 - 21:00 of vrijdag 09:00 - 17:00

TYPE

Safeloket A

Safeloket B

Safeloket C

Safeloket D

Safeloket E

Safeloket F t/m I     Prijzen op aanvraag. Afmetingen zijn 44x30x26 cm tot 44x30x56 cm.

Europallet       Prijzen op aanvraag. Ruimte voor opslag van 120x80x100 cm per pallet.

AFMETINGEN

44 x 5 x 26 cm

44 x 7,5 x 26 cm

44 x 12,5 x 26 cm

44 x 17,5 x 26 cm

44 x 20 x 26 cm

PRIJS EXCL. BTW

€170,- per jaar

€200,- per jaar

€240,- per jaar

€290,- per jaar

€350,- per jaar

PRIJS INCL. BTW

€205,70 per jaar

€242,00 per jaar

€290,40 per jaar

€350,90 per jaar

€423,50 per jaar

U maakt 
telefonisch 
een afspraak

U beslist welk 
type safeloket u 
wilt huren

Tijdens de reguliere 
openingstijden heeft u 
toegang to uw safeloket

U bezoekt de kluis 
met een wettig 
legitimatiebewijs

een safeloket geeft een veilig gevoel. Ook 
wanneer u op vakantie gaat of voor langere 
tijd in het buitenland verblijft. U kunt er zeker 
van zijn dat uw waardevolle eigendommen 
het hele jaar door veilig zijn bij De Kluis 
Custos Fidelis.

U kunt een safeloket huren omdat u uw 
waardevolle spullen wilt beschermen tegen 
verlies, diefstal of schade door bijvoorbeeld 
brand. Of het nu gaat om juwelen, 
edelmetalen, onvervangbare papieren of 
kostbaarheden met een emotionele waarde, 

Wat kosten de verschillende safeloketten?

Een safeloket huren, hoe werkt het?

Waarom een safeloket huren?

Wat kosten de verschillende safeloketten?

Een safeloket huren, hoe werkt het?

Waarom een safeloket huren?


