
Beobank Home 
Secure Pro

BESCHERM UW PROFESSIONELE ACTIVITEIT TEGEN INBRAAK, 
OVERVALLEN EN BRANDGEVAAR (1)

All-in 

abonnement



Risico op inbraak of agressie, 
dankzij telebewaking hoeft u  
er niet meer aan te denken!
Zoekt u een eenvoudige, effectieve en voordelige oplossing om uzelf en uw 
professionele ruimtes te beschermen tegen bedreiging?
Beobank Home Secure Pro bestemd voor vrije beroepen, commerciële, ambachtelijke 
of kantooractiviteiten, beschermt uw locaties voor professioneel of gemengd 
(professioneel en privé) gebruik.

Beobank Home Secure Pro is een service beheerd door Euro Protection  
Surveillance NV, een grote Europese speler met meer dan 35 jaar ervaring in het 
beschermen van eigendommen en mensen.

Waarom Beobank Home Secure Pro kiezen  
om uw professionele activiteit te beschermen?  

• Een all-in abonnement
 U hoeft geen alarmsysteem te kopen: zolang uw abonnement loopt, kan 

u erover beschikken. De bediening op afstand, het onderhoud en zelfs de 
vervanging van de batterijen zijn in het abonnement inbegrepen!

• De installatie gebeurt door een technisch adviseur die rekening houdt met 
de specifieke kenmerken van uw woning en uw behoeften. Er zijn geen 
ingrijpende werken nodig.

• 24/24 uur telebewaking
 Het alarmsysteem staat 24/24 uur in verbinding met de meldkamer. Gaat er 

in uw professionele ruimte een alarmsignaal af, dan wordt de meldkamer 
verwittigd (2). Die laatste voert een controleoproep uit en informeert u.

• Interventie door een bewakingsagent van G4S  
(afhankelijk van de formule)

 Als er een inbraak wordt vastgesteld, begeeft een bewakingsagent zich ter 
plaatse om de staat van de toegangen te controleren. Indien nodig, wordt de 
politie verwittigd en toezichtmaatregelen(3) georganiseerd.

• Beheer uw alarmsysteem via uw smartphone(4)

 U kan uw alarmsysteem in- of uitschakelen(5) via een mobiele app, de foto’s 
van de detectoren bekijken en verwittigd worden van het aan- of uitzetten 
van het systeem door uw werknemers.



• Overvalalarm 
 In geval van dreiging kunt u een alarmmelding activeren en de fotoname 

activeren van de bewegingsdetectoren, indien die met deze functie zijn uitgerust.

 De meldkamer van EPS waarschuwt, indien nodig onmiddellijk de politie (2). 
Daarvoor dient u op de alarmknop van uw toetsenbord, afstandsbediening of 
alarmknop, bijvoorbeeld onder de toonbank, te drukken.

• Bescherming tegen brandrisico(1)

 Een gecertifieerde Bosec-rookdetector (6) is verbonden met het alarmsysteem 
en met de meldkamer van EPS. In geval van rookdetectie, zelfs indien het 
alarmsysteem is stopgezet en u niet aanwezig bent, informeert de meldkamer 
u onmiddellijk en waarschuwt de ordediensten indien nodig (2). Deze functie is 
beschikbaar als optie. 

Een samenwerking met  

Voor een snelle en professionele 
reactie op een alarm werkt operator 
EPS samen met G4S, wereldleider op 
het vlak van veiligheidsoplossingen.

G4S is al meer dan 50 jaar in België 

actief en laat u graag meegenieten 

van zijn expertise inzake interventies 

en bewakingsopdrachten. 



2 abonnementsformules 

COMFORT PRO
Alarm + informatie

SERENITY PRO
Alarm + informatie  

+ interventie

U beschikt over een draadloos alarmsysteem, 
verbonden via internet en GSM,  
met toetsenbord (basisuitrusting)

✔ ✔

Controle op afstand en onderhoud van het 
materiaal (vervanging van batterijen inbegrepen)

✔ ✔

24/24 uur en 7 dagen op 7 telebewaking door de 
meldkamer

✔ ✔

Inbraakdetectie + foto’s (indien functie gewenst) ✔ ✔

Afschrikking: binnensirene (105 dB) en 
controleoproep

✔ ✔

Als abonnee wordt u onmiddellijk verwittigd ✔ ✔

Rookdetectie (1) Optioneel Optioneel

Analyse van de situatie door een operator van  
de meldkamer

✔

Een G4S-bewakingsagent komt ter plaatse  ✔

De politie wordt verwittigd (2) ✔

Organisatie van toezichtmaatregelen(3) in uw 
afwezigheid (bewaking, beveiliging van toegangen)

✔

Toegang abonneezone en mobiele app (4) ✔ ✔

Tarief vanaf: 37,50€ /maand (7)  
excl. btw 

Inclusief:  
3 inbraakdetectoren

46,50€ /maand (7)  
excl. btw 

Inclusief:  
3 inbraakdetectoren

Installatie en indienstname door een technisch adviseur: 150€ excl. btw.

Onze kwaliteitsengagementen 
• Gebruiksklare installatie en activering. Een technisch adviseur komt bij u langs 

en maakt een veiligheidsdiagnose van de locatie op. Hij installeert het alarmsysteem 
zonder ingrijpende werken. Hij activeert het systeem, zorgt voor de aansluiting met 
het controlecentrum van EPS en legt de aanwezige gebruikers uit hoe het systeem te 
gebruiken.  

• Gegarandeerd tevreden of terugbetaald gedurende 1 maand. Beantwoordt 
de service binnen de maand na de installatie niet aan uw verwachtingen, kunt u het 
alarmsysteem op onze kosten terugsturen en krijgt u de gemaakte kosten terugbetaald.



Blijf verbonden met uw professionele 
ruimte  
Waar u ook bent, u beheert uw systeem op afstand dankzij uw online abonneezone 
en de mobiele EPS-app (4).

✔ De toestand van het systeem verifiëren en het op afstand in- of uitschakelen(5).

✔ De foto’s van de detectoren bekijken in geval van inbraak.

✔  Geïnformeerd worden over de start-stopzetting van het systeem via e-mail of 
SMS dankzij de Signô-functie.

Een moduleerbaar, draadloos alarmsysteem   
U hoeft geen uitrusting aan te kopen, het alarmsysteem wordt gedurende de volledige 
duurtijd van het abonnement ter beschikking gesteld en kan worden aangepast aan uw 
professionele behoeften.

• Op maat van uw beroepsruimtes en toepassingen 
 In de meeste gevallen volstaat de basisuitrusting. U kunt uw systeem echter 

aanpassen met opties voor nog meer bescherming of comfort.

• Twee verbindingen inbegrepen
 De verbinding met de meldkamer verloopt via hogesnelheidsinternet en via gsm. 

De gsm maakt gebruik van het mobiele telefoonnetwerk en kan dus overnemen bij 
stroomuitval of uitval van de internetverbinding.

• Een efficiënte bescherming

 ✔ Automatische bescherming 
   Een alarm gaat af wanneer een poging wordt gedaan om het alarmsysteem weg 

te rukken of een deel van het alarmsysteem geopend wordt.

 ✔ Multizonebescherming 
   U kunt tot 4 afzonderlijke zones in uw gebouw beschermen, bijvoorbeeld: een 

opslagruimte terwijl u in de winkel bent.
   U kunt ook de toegang tot bepaalde zones beperken tot werknemers naar uw 

keuze. 

• Optimale werking gegarandeerd
 Dankzij de controle op afstand van de apparatuur, bent u op de hoogte in geval van 

storing. Een onderhoudsafspraak wordt dan zo snel mogelijk gepland. Het leveren 
en vervangen van batterijen is zelfs inbegrepen in uw abonnement!



Een eenvoudige en complete oplossing

Controle en informatie
De meldkamer belt ter controle naar uw 
professionele ruimte en u wordt op de 
hoogte gebracht van het alarm. 

U kan de foto’s van de bewegings-
detectoren bekijken in uw abonneezone 
en op de mobiele app.

3

Interventie  
en verwittiging  

van de politie
Indien nodig en naargelang de gekozen 

formule, wordt een bewakingsagent 
van G4S naar uw professionele ruimte 
gestuurd voor een controle. De politie 
wordt verwittigd. Indien nodig, wordt 

de politie verwittigd(2).

4

Detectie
Wordt een inbraak in uw professionele 
ruimte gedetecteerd, dan maken 
de bewegingsdetectoren foto’s 
(afhankelijk van de gekozen uitrusting) 
en wordt het alarm onmiddellijk naar 
de meldkamer doorgestuurd.

1

Afschrikking
Een krachtige sirene van 105 dB 

wordt geactiveerd om de inbrekers 
af te schrikken.

2

Bewaking
Indien nodig, wordt in uw afwezigheid 
toezicht gehouden tot de toegangen 
van uw professionele ruimte weer 
hersteld zijn(3).

5



GOED OM TE WETEN 

• Dankzij de Signô-functie, inbegrepen 
in uw abonnement, wordt u via e-mail 
en/of SMS geïnformeerd over het in-of 
uitschakelen van het alarmsysteem.

• Voelt u zich bedreigd? Druk op de 
waarschuwingsknop van het toetsenbord 
of de telebewaakte waarschuwingsknop 
(optioneel). Er worden dan foto’s 
gemaakt en het controlecentrum wordt 
onmiddellijk verwittigd (2). Die brengt, 
desnoods de politie op de hoogte 
(ongeacht de gekozen formule).  



www.beobank.be
© 2023 Beobank NV/SA
Member of Crédit Mutuel Group
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(1) Brandgevaardetectie door rookdetectie.

(2) Indien nodig, na het wegnemen van de twijfel overeenkomstig de reglementering.

(3) De kosten voor bewaking of het herstellen van beschadigde toegangswegen na een inbraak, worden 
door EPS gefactureerd en worden veelal gedekt door de verzekeraar.

(4) Beschikbaar op uw gebruikelijke downloadplatforms, afhankelijk van compatibiliteit.

(5) De functie van de uitschakeling op afstand vereist een compatibele identificatiefunctie via 
vingerafdrukken of gezichtsherkenning.

(6) Afhankelijk van de regio waarin uw lokalen zich bevinden, kan de installatie van ten minste één 
rookmelder verplicht zijn. 
Afhankelijk van de voorschriften die op uw bedrijf en pand van toepassing zijn, is deze rookmelder 
mogelijk niet voldoende om aan uw brandveiligheidsverplichtingen te voldoen. Vraag de bevoegde 
autoriteiten om informatie.

(7) Vanaf tarief excl. BTW op 01/01/2023 voor een basisuitrusting, zonder uitbreidingen, zonder opties en 
zonder installatie- en inwerkingstellingskosten van 150 € excl. BTW. (zie tarief). 

BEOBANK HOME SECURE PRO is een service 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 BE23 1096 6746 2291 – BIC: 
CTBKBEBXXXX. Vergunning als onderneming voor alarmsystemen en camerasystemen 
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 in de algemene voorwaarden. Verbintenis voor minstens 12 maanden. 
Tarieven excl. btw op 01/01/2023. Niet-contractuele foto’s.

Wilt u meer info over  
Beobank Home Secure Pro?  

•  Afspraak in een Beobank agentschap  
of in een PRO-Center

•  Contacteer Beobank Service Center  
op 02 620 27 62 

•  Of surf naar  
https://www.beobank.be/nl/professioneel

eps
BY

THE REMOTE 
MONITORING

EXPERT


