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Gebruikshandleiding ‘’Toegang Buurtschuur Nobelhorst Zuid’’ 

Toegang gaat middels een elektronisch deurslot, genaamd ‘’Nuki’’. 
Na goedkeuring van de huur van de Buurtschuur ontvangt de huurder een digitale sleutel per e-mail. De 
werkgroep Beheer Buurtschuur werkt niet met fysieke sleutels om toegang te verlenen tot de Buurtschuur van 
Buurtschap Zuid. Toegang wordt verleend voor de dag en het tijdsblok (of de hele dag) dat je de Buurtschuur 
hebt gehuurd. Op andere momenten geeft je digitale sleutel dus ook geen toegang tot de Buurtschuur. 

Hieronder volgt de uitleg hoe je de app ‘’Nuki Smart Lock’’ installeert en hoe je de deur van de Buurtschuur 
kunt ontgrendelen en vergrendelen.  

App installeren 

1. Je ontvangt van de werkgroep Beheer een e-mail. In deze e-mail staat een link en een code.  
2. Je installeert de app ‘’Nuki Smart Lock’’ op je mobiele telefoon.  

 

 
 

3. Op onderstaand scherm kies je de optie ‘’Smart Lock’’. Zie afbeelding 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 1.  

4. Voer de code in welke je hebt ontvangen per e-mail. 
Note: je kunt in plaats van klikken op ‘’Smart Lock’’ en de code handmatig invoeren in de meeste 
gevallen (afhankelijk van je mobiele telefoon, versie software en beveiliging) ook na installatie van de 
app klikken op de link in de e-mail. Dan hoef je niet te kiezen en ook de code niet handmatig in te 
voeren. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.nuki&hl=en
https://apps.apple.com/app/id1044998081
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Deur ontgrendelen en vergrendelen 
1. De deur van de Buurtschuur is vergrendeld. Je opent de ‘’Nuki Smart Lock’’ app op je mobiele 

telefoon. Onderstaand scherm wordt getoond. Zie afbeelding 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Afbeelding 2            Afbeelding 3 

2. Om de deur van de Buurtschuur te ontgrendelen, tik je op je scherm en kies je voor de optie 
‘’Ontgrendelen’’. Houd je mobiele telefoon dicht bij het deurslot. Je hoort het slot openen en op je 
app staat dat de deur is ontgrendeld. Open de deur.  

3. Als je vertrekt trek je de voordeur dicht en open je opnieuw de ‘’Nuki Smart Lock’’ app en tik je net als 
bovenstaande stap op het scherm en ditmaal kies je voor ‘’Vergrendelen’’. Je hoort het slot dicht gaan 
en op je app staat nu dat de deur is vergrendeld. 


