Beobank
Home Secure Pro

ABONNEMENTSFORMULES

Bescherm uw
professionele
locaties tegen
inbraak, overvallen
en brandrisico’s(1)

COMFORT PRO

SERENITY PRO

VERBONDEN ALARMSYSTEEM
+ ONMIDDELLIJKE OPROEP VAN DE
ABONNEE

VERBONDEN ALARMSYSTEEM
+ ONMIDDELLIJKE OPROEP VAN DE
ABONNEE
+ INTERVENTIE VAN EEN
BEVEILIGINGSAGENT

UITRUSTING
Ter beschikking stellen van een verbonden
alarmsysteem
1 alarmcentrale met geïntegreerde zender,
3 inbraakdetectoren(2), 1 onafhankelijke
binnensirene, 1 toetsenbord,
1 afstandsbediening of 1 alarmknop

P

P

Controle op afstand en onderhoud
(met inbegrip van de vervanging van de batterijen)

P

P

P

P

BEVEILIGINGSDIENSTEN
Telebewaking 24/24u en 7/7d
van het beroepslokaal door een controle
centrum van EPS
Inbraakdetectie met foto’s(3)
(indien functie gewenst), controleoproep en
onmiddellijke verwittiging bij alarm

P

De foto’s worden per e-mail of via de app
aan de abonnee doorgegeven

P

De foto’s worden per e-mail of via de app aan het
controlecentrum en aan de abonnee doorgegeven

Interventie ter plaatse door een
beveiligingsagent indien nodig

P
P

Verwittiging van de ordediensten indien nodig
Indien nodig, de organisatie van de
toezichtmaatregelen(4) in uw afwezigheid:
bewaking of beveiliging van de ingangen

P

DETECTIE BRANDRISICO
Ter beschikking stellen en onderhoud van een
Telebewaakte Rookdetector (5)

OPTIONEEL
(zie verso)

OPTIONEEL
(zie verso)

P
P
Per e-mail, sms of via de app
P
Via de app of abonneezone

P
P
Per e-mail, sms of via de app
P
Via de app of abonneezone

PRAKTISCHE DIENSTEN
Toegang tot de abonneezone via internet en
de mobiele applicatie (indien compatibel)
Signô : waarschuwing over de inwerkingtreding
of stopzetting van het systeem(6)
Bediening op afstand en weergave van de
status van het alarmsysteem
(1) Door rookdetectie: de detector en de sirene van het alarmsysteem zenden een signaal uit om de bewoners te verwittigen en maken een snelle evacuatie mogelijk. De hulpdiensten
worden verwittigd indien nodig. (2) Naargelang uw noden: detectie van opening of van beweging (al dan niet uitgerust met
een fotofunctie en kan worden aangepast aan de aanwezigheid
van een huisdier). (3) Deze functie vereist een breedbandinternetverbinding of gsm-verbinding (in optie, zie verso) met het
controlecentrum. In het andere geval worden inbraakdetectoren
zonder fotofunctie geïnstalleerd. (4) De kosten voor bewaking of
het herstellen van beschadigde toegangswegen na een inbraak,
worden door EPS gefactureerd en worden veelal gedekt door
de verzekeraar. (5) Afhankelijk van de regio waarin uw lokalen
gevestigd zijn, kan de installatie van ten minste één rookdetector
verplicht zijn. Afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is
op uw activiteit en op uw lokalen, kan het zijn dat deze rookdetector niet voldoet aan uw verplichtingen tot brandbeveiliging.
(6) Onder voorbehoud van compatibiliteit. (7) Basistarief exclusief btw, zonder opties en eventuele communicatiekosten.

Vanaf

31,50€/maand

,

(7)

excl. btw

Vanaf

40,50€/maand

,

(7)

excl. btw

DE INSTALLATIE EN DE INDIENSTNAME
Een technisch adviseur komt bij u langs, maakt een veiligheidsdiagnose,
installeert het installatiesysteem zonder ingrijpende werkzaamheden, stelt het
in werking, sluit het aan op het controlecentrum, legt het gebruik en de werking
uit aan de aanwezige gebruikers. 75,00€ excl. btw.

BABEPOS PPP537N0921

TARIEF

OPTIE: GSM-TRANSMISSIE (maandelijks tarief, exclusief btw)
Kies voor deze dienst als u niet over een internetverbinding beschikt of als uw hoofdverbinding (DSL/kabel/glasvezel
internet) met het controlecentrum wilt verdubbelen. Deze optie maakt gebruik van het gsm-netwerk en kan dus
overnemen als de gewone internetverbinding onderbroken wordt.
Deze dienst omvat het specifieke gsm-abonnement op de dienst en de verbindingen ....................……............………..…………..

3,00€

OPTIES: TELEBEWAAKTE EXTENSIES (maandelijks tarief, exclusief btw)
 Afstandsbediening…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1,50€

 Waarschuwingsknop………………………………………………………………………………………………………………………………

1,50€

 Toetsenbord……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3,00€

 Openingsdetector……………………………………………………………………………………………………………………………………

1,50€

 Bewegingsdetector (al dan niet voorzien van de fotofunctie(1))…………………………………………………………

3,00€

 Rookdetector (2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3,00€

 Binnensirene……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3,00€

 Buitensirene met flits ………………………………………………………………………………………………………………………………

4,50€

(1) Binnen de limiet van 5 bewegingsdetectoren uitgerust met fotofunctie.
(2)	Door rookdetectie: de detector en de sirene van het alarmsysteem zenden een signaal uit om de aanwezigen te verwittiging en maken een snelle evacuatie
mogelijk. De hulpdiensten worden verwittigd indien nodig.

ANDERE DIENSTEN
TEST GOEDE WERKING

Inbegrepen
 Telediagnose, teleonderhoud en verwittiging van de abonnee bij slechte werking …………………………………………………………… Inbegrepen
 Periodieke controle op het goed doorgeven van informatie naar het controlecentrum …………………………………………………………………

TECHNISCHE INTERVENTIES

Inbegrepen
75,00€ excl. btw

 Onderhoudsinterventie in het kader van de dienst …………………………………………………………………………………………………………………………….
 Interventie op aanvraag van de abonnee die geen verband houdt met het onderhoud van het alarmsysteem ………………………
(werken, renovatie binnen, uitbreiding van de configuratie, demontage aan het einde van het contract ...)

VEILIGHEIDSINTERVENTIES in de SERENITY PRO-formule

Inbegrepen
89,90€ excl. btw

 Interventie van een G4S bewakingsagent ter plaatse indien nodig ……………………………………………………………………………………………………
 Bij herhaaldelijke verplaatsingen door een slecht gebruik of het niet naleven van de gebruiksvoorschriften ………………………….

BEWAKINGSMAATREGELEN
Bewakingskosten of kosten voor de beveiliging van beschadigde ingangen ten gevolge van inbraak worden door EPS gefactureerd
en zijn meestal gedekt door de verzekering.
 Uur bewaking (elk begonnen uur wordt aangerekend) ………………………………………………………………………………………………………………….

BY

eps
THE REMOTE
MONITORING

EXPERT

Beobank Home Secure Pro is een dienst beheerd door Euro Protection Surveillance
nv – Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 6.000.000 euro – BTW BE
0679.698.103 – Internationalelaan 55D, 1070 BRUSSEL – IBAN BEOBANK: BE23 1096
6746 2291 – BIC: CTBKBEBXXXX. 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.

Diensten aangeboden aan professionelen onder voorbehoud van de voorwaarden en
beperkingen zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden. Minimale verbintenis voor 12 maanden
– Foto’s niet contractueel - Tarieven exclusief btw op 09/03/2020.

Beobank Home Secure Pro

33,00€ excl. btw

Meer inlichtingen: maak een
afspraak in uw Beobank agentschap
of in een Beobank PRO Center of
neem contact op met Beobank
Service Center op 02 620 27 62

