
HUREN 2.0 CONCEPT
Het werkt als volgt:

De leerling logt in op de website van Noki 
Lock om een locker te huren voor een 
bepaalde periode. Na het accepteren van 
de algemene voorwaarden vindt een 
digitale betaling plaats. De leerling krijgt 
een email met daarin de bevestiging van 
de betaling en krijgt vervolgens een kluisje 
toegewezen. Welke hij/zij kan openen met 
de Noki Lock app.

De terugloop van leerlingen brengt onzekerheid 
voor de omvang van scholen op de lange 
termijn. Het doel van investeringen met een 
lange afschrijftermijn wordt hierdoor risicovol. 
Daarnaast hebben conciërges steeds minder tijd 
om in de zomerperiode alles in en rondom school 
in gereedheid te brengen. Het ontlasten van 
deze conciërges is hierdoor steeds belangrijker 
geworden.

Daarom introduceert Noki Lock het Huren 2.0 
concept.
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 Geen investeringen nodig 

 Geen langdurige huurovereenkomsten

 Geen risico op leegstand van lockers

 Lockers zijn door leerlingen te openen met een   
app, via ons webbased systeem

 Uitgifte van lockers en financiële afwikkeling gebeurt  
zonder tussenkomst van de school

 Geleverd met lockers uit onze Themaline met uw eigen 
custom-made uitstraling

 

DE VOORDELEN

Noki Lock is een oer-Hollands bedrijf. Wij hebben alles in eigen 
beheer, van productie en ontwikkeling in eigen huis tot aan 
installatie en onderhoud op locatie.
Hierdoor komt u niet voor verassingen te staan en zijn 
wij flexibel om op veel van uw wensen en vragen in te 
spelen. 
Onze producten zijn daarnaast op een duurzame 
wijze geproduceerd en volledig recyclebaar. 

Wanneer u kiest voor  ons webbased 
sluitsysteem kunnen wij, juist in deze tijd, 
inspelen op de behoefte naar persoonlijke 
ruimte en het bewaren van afstand.

Wanneer de locker door een leerling wordt 
geopend, blokkeren automatisch de lockers 
binnen 1,5 meter afstand voor een door u 
ingestelde tijd. Dit geeft de leerling de tijd om 
op veilige afstand zijn/haar eigendommen op 
te bergen.

CORONAPROOF



WOW!
Onze unieke Thema Line lockers hebben 
krasvrije, transparante deurtjes. In die 
deurtjes kunt u een afbeelding of een 
deel van een grote projectie aanbrengen. 
U kiest de afbeelding, wij zorgen dat die 
op maat gemaakt wordt. En bent u dat 
zonovergoten strand of historisch vergezicht 
beu, dan vervangt u het door een andere 
afbeelding. Wellicht interessant: uw lockers 
als reclamewand om extra inkomsten te 
genereren of evenementen aan te kondigen.

Veilig en snel toegang tot uw 
lockers via het web. De lockers 
worden via een gesloten 
systeem draadloos gekoppeld 
aan uw lockersysteem. U 
kunt via iedere computer 
met internetverbinding in uw 
systeem inloggen en de lockers 
beheren.

WEB-BASED SYSTEEM
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OPTIONELE MOGELIJKHEDEN:
 USB-AANSLUITING IN LOCKER

 BREEDTE PER UNIT: 1-DELIG 34 CM,   
 2-DELIG 68 CM

 DIEPTE: 50 CM

 TOTALE HOOGTE: 201 CM
 INCLUSIEF GESLOTEN PLINT À 6 CM EN  
 SCHUIN OPLOPEND DAK À 15 CM

 SCHUIN OPLOPEND DAK
 TEGEN VERVUILING

 STANDAARD UW EIGEN CUSTOM MADE   
 UITSTRALING

SPECIFICATIES THEMALINE:

TYPES:

HET WEB-BASED SLUITSYSTEEM
DE VOORDELEN:

   Koppeling met actieve bestanden mogelijk 
   Complete historie tot op lockerniveau eenvoudig in te  

  zien 
   Lockers toewijzen, openen, wijzigen en blokkeren vanaf 

 centrale locatie 
   Geheel geautomatiseerd lockers toekennen
   Verschillende rechten toekennen aan diverse 

 beheerders 
   Meerdere locaties of gebouwen in één centrale 

 database beheren


