Nøglebokskontrakt
- Aftale om montering af nøgleboks tilsluttet Nordjyllands Beredskabs
nøglebokssystem
Anlægsnr.:

Installationsadresse
Virksomhed:

Gade:

Nr.:

Postnr.:

Kontaktperson:

By:

Tlf.:

Betalingsadresse
Betalingsadresse for både opsætning og løbende abonnement
Betalingsadresse kun for opsætning (løbende abonnement faktureres til installationsadressen)
Virksomhed:

EAN eller
CVR nr.:

Gade:

Nr.:

Tlf.:

Postnr.:

By:

Evt. internt
sags nr./ref. nr.
til påførsel på faktura:

Montering og placering af nøgleboks
stk. stålboks
med skilt

stk. stålrør 70 mm

stk. hængelås med skilt

stk. stålrør 50 mm

Nøgleboks monteres ved:

Ejers egen foranstaltning

Nordjyllands Beredskabs foranstaltning

Nøgleboks tilsluttes alarmanlæg:

Nej

Ja – alarm går til:

Placering
af nøgleboks:
Nøglen
passer til:

Dato og underskrift
Nordjyllands Beredskab

Ejer

Udfyldes af Nordjyllands Beredskab
Nøgleboks
udleveret:

Forholdsordre
i Inforegister:

(dato + initialer)

(dato + initialer)

Nøgleboks
monteret:
(dato + initialer)

Kundenr.
i reg.:
(nr.+ dato + initialer)

Nøgle ilagt:

Journaliseret:

(dato + initialer)

(sag + dato + initialer)

Serviceres af Nordjyllands Beredskab:

Sendes til:

forebyg@nobr.dk

Udskriv

Abonnementsbestemmelser
for nøgleboks tilsluttet Nordjyllands Beredskabs nøglebokssystem
Omfang
Nordjyllands Beredskab leverer den aftalte type nøgleboks og henvisningsskilt.
Det er kun Nordjyllands Beredskab, der har adgang til nøgleboksen.
1. Placering
Nøgleboksen skal placeres efter nærmere anvisning i en højde på mellem 80-120 cm over terræn.
Nøgleboksen skal normalt placeres i umiddelbar nærhed af beredskabets tilkørsels- og adgangsveje og skal markeres med henvisningsskilt.
2.
3. Vedligeholdelse
Nøgleboksen med tilhørende henvisningsskilt skal være frit tilgængelig og må ikke tildækkes.
Nøgleboksen og henvisningsskiltet må ikke fjernes uden Nordjyllands Beredskabs tilladelse.
Ejeren er ansvarlig for, at nøglen i nøgleboksen altid passer til de aftalte adgangsveje. Skal der
ske udskiftning af låse i adgangsvejene, så skal ejer forud herfor træffe aftale med Nordjyllands
Beredskab om udskiftning af nøglen i nøgleboksen.
Der gennemføres kontrol og service på nøgleboksen én gang om året.
4.
5. Betaling
Omkostninger i forbindelse med opsætning af nøgleboks og henvisningsskilt skal betales af ejer.
Der skal på aftaleskemaet angives, om ejer selv foranstalter opsætningen eller om Nordjyllands
Beredskab skal foranstalte den opsat for ejers regning.
Abonnementsvederlaget betales én gang årligt forud fra den dag nøgleboksen installeres.
Abonnementet dækker Nordjyllands Beredskabs administration samt ét årligt eftersyn af nøgleboksen foretaget af Nordjyllands Beredskab. Eventuelle fejl, som konstateres ved eftersynet, udbedres for ejers regning.
De aktuelle etablerings- og abonnementsomkostninger kan oplyses ved henvendelse til Nordjyllands Beredskab.

Dimensioner for stålboks og -rør

Højde: 14,2 cm
Bredde: 9,1 cm
Dybde: 7,3 cm

Dybde - længde for Ø50mm = 17,8 cm
Dybde - længde for Ø70mm = 18,5 cm

