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met een hoog veiligheidscomfort
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een optimale service bieden aan uw cliënteel!

een duurzame en pasklare oplossing om uw klanten van dienst te zijn ook buiten
de kantooruren.
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Aanneem- en teruggavesystemen maken het voor zowel bedrijven als klanten van garages, autoverhuurbedrijven,
transportbedrijven en tal van andere toepassingen mogelijk te genieten van een 24 uur service.
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De optimale veiligheid en het onderlinge vertrouwen tussen u en uw klant wordt bij het
uitwisselen van autosleutels, documenten of andere waardevolle zaken ook na de openinguren
behouden.

Terruggavevak met
electronisch slot

Inwerpvak

Weersbestendige
deur uit inox

De aanneem- en teruggave safes bestaan uit afzonderlijke
vakken, elk uitgerust met een hoog veiligheidselektronisch slot,
en een inwerpvak.
De klant die zijn voertuig na de openingsuren
voor reparatie of inspectie binnen brengt, legt zijn
autosleutels en boorddocumenten in het inwerpvak.
Na het onderhoud worden zijn sleutels en documenten
in een teruggavevak gelegd. De klant wordt op de hoogte
gebracht van de code die aan dit vak werd toegewezen.
Zo kan hij zijn voertuig terug komen afhalen op het tijdstip dat
hem het beste uitkomt.
Aanneem- en teruggave safes zijn in verscheidene uitvoeringen te verkrijgen. Naast enkele standaard systemen kan,
helemaal afhankelijk van uw eisen en voorkeuren, een
aanneem- en teruggave safe volledig op maat worden
gemaakt.

Ze kunnen in de muur van een gebouw worden ingebouwd waarbij de buitenmuur door middel van een doordacht inwerpsysteem overbrugd wordt.

Laat u persoonlijk
begeleiden door één van onze
specialisten!

®

d o m b r e c h t s a f e s

aanneem- en teruggavesysteem

24
servi

24

ce

uur

Of u kan kiezen voor een volledig vrijstaand model. Een inox deurtje als afwerking beschermt de vakken tegen alle weersomstandigheden.

24 uur service voor uw klanten met een Aanneem- en teruggavesysteem
Kent u ook onderstaande problemen ?
•
•

Uw klant wil zijn wagen binnenbrengen voor onderhoud, zijn werkuren laten hem echter niet toe zijn wagen tijdens uw kantooruren binnen te brengen en opnieuw af te halen.
Uw klant brengt zijn vrachwagen na zijn ronde binnen voor
onderhoud, en wil deze de volgende dag voor uw openingsuren opnieuw afhalen.

Postvak

Hier bieden de
aanneem- en teruggavesystemen
de ideale oplossing !
•

Weersbestendige
deur uit inox

de wederzijdse en verzekerde uitwisseling tussen u en uw
klanten van

Teruggavevakken
met
electronisch slot

- papieren
- autosleutels
- boorddocumenten
- documenten
- ...
•

Aanneemschuif

een gegarandeerde 24 uur service voor uw klanten.
U staat uw klanten steeds ten dienst en werkt op deze
manier volledig onafhankelijk van openingstijden.

Voorraad/enveloppen schuif
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ontwerpMogelijkheden voor uw
aanneem - en teruggave-systeem
De grootte van de vakken, het aantal vakken en de
indeling ervan, net als de afwerking en de plaatsing zijn volledig
door u zelf te bepalen.
Een mogelijke indeling is:
- 1 inwerpvak voor brieven/post
- 1 inwerpvak voor boorddocumenten/sleutels
- 4 afneemvakken met electronisch slot
Ook het inwerpvak voor sleutels kan naar wens met een electronisch slot uitgerust worden.
Er kan een bijkomende deur voorzien worden in inox, die
de inwerpklep en de aanneem- en teruggavevakken bedekt en zo een extra bescherming biedt tegen alle mogelijke
weersomstandigheden, alsook tegen vandalisme.

Volledig op uw maat en volgens uw specifieke wensen !
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aanneem - en teruggavesysteem
voor binnengebruik
Daar waar een aanneem- en teruggavesysteem
voor buitengebruik niet mogelijk of zinvol is, kan het
systeem ook binnenshuis gebruikt worden.
Zo kan men in uw klantenfoyer een aanneemen teruggavesysteem inbouwen in de muur of
vrijstaand plaatsen.
Het vullen of wegnemen van de inhoud gebeurt
door een geautoriseerde vertrouwensmedewerker.
ofwel aan de voorzijde ofwel aan de achterzijde
van de opstelling, die zich dan in een ruimte aan
de andere kant van de muur bevindt.
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Dombrecht Safes aanneem- en teruggavesystemen
bieden u:

24
servi

24

ce

24 uur service, 7 dagen op 7
uur
bereikbaarheid van uw cliënteel ook na de openingsuren
een gewaarborgd en hoog veiligheidscomfort
volledige vrijheid in de opstelling en het gebruik
een eenvoudige en prijsgunstige dienstverlening met een lange levensduur
de ideale oplossing hetzij voor binnen- als buitengebruik, vrijstaand of ingebouwd in een muur.
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