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Beobank lanceert uniek gamma beveiligingsoplossingen  

Brussel, 14 februari 2019 – Beobank breidt vandaag haar productgamma uit met Beobank Home 
Secure1, een abonnementsformule op inbraak- en branddetectie en melding van noodgevallen. 
Beobank is de enige bank in België die dit soort diensten aanbiedt en dit op basis van een vaste 
maandelijkse prijs, waar het materiaal, het onderhoud en de telebewaking van het pand in 
begrepen zit.  

All-in beveiligingspakket op abonnementsbasis 

Beobank Home Secure is een abonnement op elektronische draadloze beveiligingsoplossingen 
(inbraak- en branddetectie en melding noodgevallen). Het aanbod onderscheidt zich door een “all-in” 
abonnementsformule tegen een vaste, maandelijkse prijs die het bewakingsmateriaal, 24 uur op 24 
telebewaking en het onderhoud omvat. De installatie en inwerkingstelling gebeurt door een 
professionele beveiligingsinstallateur. Bovendien worden ze voor particuliere klanten gratis 
uitgevoerd.   

“Per jaar vinden er ongeveer 70.000 inbraken en 10.000 woningbranden plaats. Hierdoor neemt het 
onveiligheidsgevoel van de Belgen toe. Daarnaast vinden Belgen de beveiligingsmarkt versnipperd, 
ondoorzichtig en duur. Het beveiligingsaanbod van Beobank Home Secure komt hiermee tegemoet aan 
een stijgende vraag voor all-in oplossingen”, aldus Koen Spinoy, Directeur Producten & Diversificatie 
bij Beobank.  

Gemoedsrust aan aantrekkelijke prijs  

Het aanbod van Beobank Home Secure wil klanten gemoedsrust bieden op alle vlakken. De service 
wordt beheerd door Euro Protection Surveillance (EPS), een belangrijke Europese speler met meer 
dan 30 jaar ervaring op het gebied van beveiliging van personen en eigendommen. 
Klanten, die hun interesse aan Beobank kenbaar maken, krijgen eerst het bezoek van een 
professioneel adviseur. Deze voert een veiligheidsdiagnose en een analyse van de huiselijke risico’s 
uit. Bij de installatie van de beveiligingsapparatuur wordt rekening gehouden met de eigenschappen 
van het te beveiligen pand en met de behoeften van de klant.  
 
Het alarmsysteem staat 24 uur op 24 in verbinding met het controlecentrum van EPS. Wanneer een 
alarm afgaat wordt dit behandeld door het controlecentrum, dat de eigenaar onmiddellijk 
contacteert. Afhankelijk van de gekozen abonnementsformule kan het controlecentrum een 
veiligheidsagent van G4S ter plaatse sturen; indien nodig, worden ook de ordediensten verwittigd.  
 
Voor particulieren start de all-in abonnementsformule voor een basisuitrusting vanaf 22 EUR per 
maand voor een appartement en 27 EUR per maand voor een huis. Daarnaast heeft Beobank Home 
Secure een specifiek aanbod uitgewerkt voor professionele klanten (zelfstandigen, detailhandel, 
KMO’s, …). Men hoeft geen Beobank klant zijn om van het aanbod te genieten.  
 
 
Partner van geboorte tot pensioen  
 
In 2017 lanceerde Beobank al een volledig nieuw verzekeringsaanbod Brand, Ongevallen en Allerlei 
Risico’s, waarmee de stap werd gezet van bank naar bank-verzekeraar. Dit nieuwe gamma 
beveiligingsoplossingen is belangrijk voor de verdere ontwikkeling en groei van de bank, legt CEO Guy 
Schellinck uit: “We zijn ervan overtuigd dat de uitbreiding van ons niet-bancaire aanbod met  
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beveiligingsoplossingen ons zal helpen onze groei verder te zetten en nog beter te beantwoorden aan 
de veranderende behoeften van onze klanten. We willen een partner zijn die dicht bij haar klanten 
staat en hen begeleidt in alle fases van hun leven met een uitgebreid producten- en dienstenaanbod, 
zowel bancair als niet-bancair. De lancering van beveiligingsproducten kadert perfect in deze 
groeistrategie; bovendien is “beveiligen” een bijna logisch gevolg van het financieren en verzekeren 
van eigendommen.” 

U vindt alle informatie met betrekking tot Beobank Home Secure (Particulieren) op 
https://www.beobank.be/nl/particulier/homesecure 
 
De informatie voor Beobank Home Secure Pro (Professionelen) is beschikbaar op  
https://www.beobank.be/nl/professioneel/beleggingen-bescherming/alarmsysteem-homesecure  
     
U kunt ons eveneens bezoeken op onze stand nummer PA02, in de patio op Batibouw. 
 
 
…………………………………………………………………………. 
 
Perscontact Beobank NV/SA 
 
Nathalie Elsocht  
+32 (0)479 814 716   

nathalie.elsocht@beobank.be 
 
…………………………………………………………………………. 
 
1Beobank Home Secure is een service beheerd door Euro Protection Surveillance nv, met vergunning als onderneming voor 
alarmsystemen uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken overeenkomstig de wet van 2 oktober 2017 tot 
regeling van de private en bijzondere veiligheid. 
 
Over Beobank: 

Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, die gepersonaliseerde 
producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, aan zelfstandigen en aan kleine ondernemingen. Beobank heeft 
een netwerk van 218 verkooppunten (eigen kantoren en zelfstandige agenten) die de klanten helpen bij de realisatie van 
hun persoonlijke en professionele projecten. Zij kunnen er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen, 
spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. Producten en diensten die aangeboden worden 
met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt vandaag 620.000 klanten en 1.500 medewerkers in België.  

 
Meer info: www.beobank.be 

Over Euro Protection Surveillance SA (EPS): 
 

Filiaal van de Groupe Crédit Mutuel en met meer dan 30 jaar ervaring, heeft EPS meer dan 450.000 abonnees die erop 
vertrouwen dat zij zichzelf en hun eigendommen beschermen door middel van een alarmsysteem dat is aangesloten op een 
meldkamer. EPS heeft een geïntegreerde, bewezen en erkende organisatie opgebouwd met een beheersing van de gehele 
waardeketen: onderzoek en ontwikkeling van telebewakingssystemen met productontwerp, installatie en onderhoud van 
aangesloten alarmsystemen, callcenters en technische en monitoringdiensten. 
 
 
Meer info: www.eps-telesurveillance.fr 
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