
Registratie van telefoon voor toegang clubhuis 
Ontvang een SMS met URL 
Tik op deze URL (open met browser) 

 

 
 

De browser laat een website zien waar te lezen is 
wat er moet gaan gebeuren. 
 
Onderaan de pagina is er een link naar de Google 
(indien Android) of Apple (indien iOS) store. 
 
Tik op het plaatje van de Store 

 

 
Tik op installeren, om de Airkey app te 
installeren. 

 

 
  



Open, nadat de Airkey app geïnstalleerd is, 
opnieuw de SMS, en tik opnieuw op de link. 
 
Je dient nu de disclaimer te accepteren door op 
Bevestigen te klikken. 

 

 
AirKey zal nu toestemming vragen om 
‘telefoongesprekken te starten en te beheren’. 
  
De AirKey app zal geen telefoongesprekken 
starten of beheren, maar hiermee kan AirKey de 
telefoonstatus en telefoonidentiteit lezen. Dit is 
nodig om te identificeren welke telefoon een 
deur geopend heeft. 
 
Tik daarom op Toestaan 

 

 

Wanneer alles goed is verlopen, krijg je nu de 
melding Registratie geslaagd, en kan de telefoon 
gebruikt worden om deuren te openen. 

 

 



Controleren toegekende rechten 
Om te controleren of en welke deuren 
geopend kunnen worden, dien je binnen 
de AirKey app, linksboven op de 3 
streepjes (‘burger menu’) de tikken en 
dan op Rechten te tikken 

 

 
Je krijgt nu een overzicht te zien van de 
zones waartoe je gemachtigd bent. 
 
Het klokje achter de zone betekent dat je 
geen 24x7 toegang hebt, maar op 
specifieke dagen en tijden. 
 
Wanneer je op de betreffende zone tikt, 
krijg je een overzicht van dagen en tijden 
dat je toegang hebt. 

 

 
 

 

 

  



Gebruik van telefoon voor openen van deuren 
Start de Airkey applicatie op; je kunt nu 
eventueel het scherm van hiernaast zien. 

 

 
Indien je een cilinder slot wil bedienen i.p.v. 
een wandlezer, tik met je hand tegen de 
zwarte knop bij de deur aan zoals ook op het 
plaatje staat van de app (rechtsonder, vorige 
plaatje) 

 

 
Klik op de deur die je wil openen. 
Bijvoorbeeld: 

• Zij-ingang (kant van baan 7&8) 

• Zij-ingang (kant van de hal) 

• Kantine/gang (deur tussen de gang en 
de kantine) 

 

 

Je telefoon zal met het slot gaan 
communiceren en laat dit in beeld zien 

 

 
Na een enkele seconde verdwijnt de melding 
met gele achtergrond, en staat er onderin je 
scherm dat de deur bediend kan worden. 

 

 

Indien de deur van een wandlezer is voorzien, dan kan je de deur nu open trekken. 
 
Indien je de deur met zwarte knop wil openen, dan kan je deze knop nu naar rechts van slot 
draaien, om deze vervolgens te openen. 
 
Let op: je hebt 5 seconden om de deur van slot te draaien  
 
Let op: de deur is nu van slot gedraaid, en de AirKey app dient opnieuw gebruikt te worden om de 
deur op slot te draaien 

 


