
 
 

Actievoorwaarden Een Veilig Gevoel: ‘Alarm voor Thuis’  

Een Veilig Gevoel BV verhuurt aan de klant (huurder) apparatuur voor het Alarm voor Thuis zoals 
overeengekomen in de overeenkomst “Abonnement op Veiligheid”. Het Alarm voor Thuis kan alleen 
gebruikt worden in combinatie met een “Abonnement op Veiligheid” met een duur van 60 maanden. 
Huurder is eigenaar van de geleverde producten nadat het volledige Abonnement op Veiligheid is 
uitgediend en/of na 60 betaalde maandtermijnen. 
 
Wat verzorgen wij en wat vragen we van u 
Een Veilig Gevoel BV verzorgt de installatie van het alarm voor thuis. Het door ons geleverde 
alarmsysteem is een risicoklasse 2 gecertificeerd systeem. Gedurende de contractperiode wordt kosteloos 
support geleverd op afstand. Als een bezoek van ons nodig is aan uw thuisadres voor het alarm, dan 
brengen we kosten in rekening op basis van nacalculatie.  
 
De door Een Veilig Gevoel BV geleverde apparatuur is uitgesloten van jaarlijkse onderhoud. De huurder is 
verantwoordelijk voor een deugdelijke internetverbinding en een stroomvoorziening overeenkomstig de 
vastgestelde specificaties: 230V spanning en min 1MB upload. Huurder draagt zorg voor het vervangen 
van de batterijen. 

Het door Een Veilig Gevoel BV geleverde alarmsysteem wordt aangesloten op een zogenaamde PAC 
(particuliere alarmcentrale). De PAC dient de beschikking te hebben over minimaal 3 waarschuwadressen. 
Deze adressen dient u tijdens de installatie van het product beschikbaar te hebben. 
 
Wat is bij dit alarm inbegrepen? 
Het aangeboden alarmsysteem voor thuis voor € 19,95 per maand is inclusief: 
1x HUB centrale,  
2x DoorProtect MagneetContact,  
2x MotionProtect huisdiervriendelijk,  
1x SpaceControl afstandsbediening,  
1x KeyPad draadloos bedieningspaneel,  
1x Homesiren binnensirene 

Het systeem is uit te breiden met de volgende componenten: 

• Extra bewegingsmelder  € 2,00 per maand 
• Extra magneetcontact  € 1,00 per maand 
• Paniekknop   € 1,00 per maand  
• Draadloze rookmelder  € 2,50 per maand 
• Extra codebedienpaneel  € 3,00 per maand 

 
Alle overige voorwaarden zijn gelijk aan die van het Abonnement op Veiligheid. 
 
Looptijd Alarm voor Thuis 
U kunt gebruik maken van deze aanbieding van 1 januari t/m 31 maart 2020. Deze actie is niet in 
combinatie te gebruiken met andere acties of aanbiedingen.  
 
Facturatie 
Het bedrag van € 19,95 per maand voor uw alarm voor thuis, betaalt u zakelijk en voegen we toe aan uw 
abonnement.  


