Particulier

Zakelijk

Zakelijk
High Risk

Extra
Systeem

3- jarige overeenkomsten

199,-

240,-

484,-

99,-

1- jarige overeenkomsten

239,-

289,-

687,-

128,-





















































Aantal contactpers. + codepas

incl. 5

incl. 8

incl. 12

incl. 5

In/uit schakelcontrole, 1 per etmaal

125,-

125,-

125,-

Iedere extra in/uit schakelcontrole per etmaal








Iedere extra bloktijdschema per blok/sectie

49,-

49,-

49,-

49,-

1 extra contactpers./codepas incl. admn/verzend kost.

14,-

14,-

14,-

14,-

Iedere volgende extra wa / contactpers. + codepas

6,-

6,-

6,-

6,-

Testmelding korter dan 24 uur

99,-

99,-



99,-

Back-up melding pstn/isdn/gsm, ander promnummer

99,-

99,-

99,-

99,-

Weekrapportage per e-mail

2,50 per wk

2,50 per wk

2,50 per wk

2,50 per wk

Maandrapportage e-mail

7,- per mnd

7,- per mnd

7,- per mnd

7,- per mnd

9,-

9,-

9,-

9,-

Tarieven 2018

Brand
Inbraak
Sabotage
Testmelding -24 uursUitval netspanning
Controle accuspanning
Signalering fout bij weggaan
In/uit, passieve melding incl. meerdere secties
Paniek/dringende assistentie
Overval
Technische melding standaard
Technische meldingen extra

Opties


Rapportages
Eenmalige maandrapportage per email

Toegelaten door Borg en het ministerie van justitie onder nummer PAC 8. Op al onze overeenkomsten van dienstverlening en de uitvoering van de
werkzaamheden, alsmede verkoopovereenkomsten, zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda.

Particulier
i.c.m.
alarmaansluiting

Particulier
excl.
alarmaansluiting

Zakelijk
i.c.m.
alarmaansluiting

Zakelijk
excl.
alarmaansluiting





99,-

99,-

Jaarlijkse abonnementskosten

119,95

179,95

139,95

214,95

Jaarlijkse toeslag vanaf 4 camera’s of meer,
per camera

19,99

24,99

24,99

29,99

Nacalculatie per melding



0,99



1,99

Tarief extra camerarondes

0,99 p/min.

0,99 p/min.

0,99 p/min.

0,99 p/min.









Camera Tarieven
Eenmalige aansluitkosten

Live View
(Het indien nodig doorzetten
van beelden naar de politie)

Indien maatwerk of aanpassingen vereist zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren of uw beelden te ontvangen kan dit invloed hebben
op onze tarieven, in dergelijke gevallen zullen wij samen met u voor een passende oplossing zorgen.

Toelichting kosten Video Diensten Alarmcontrol
Voor de verwerking van de aangeboden videobeelden, maakt Alarm Control Nederland gebruik van de videoverwerkingssoftware van Griffid.
Hiermee is doormelding, ontvangst en opslag van videobeelden mogelijk van nagenoeg alle video-overdrachtsystemen.
Indien u hierover nadere informatie wenst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
De kosten t.b.v. het ontvangen, bekijken en interpreteren van videobeelden, zijn in 3 stappen opgebouwd. Deze 3 stappen, namelijk de eenmalige
kosten, de abonnementskosten en de variabele kosten, zullen op 3 verschillende momenten in rekening worden gebracht.
1.

Eenmalige kosten.
Dit zijn de kosten t.b.v. de activering van de doormelding door de centralist, de computerservers en 19-inch-racks, de opname-eenheid, de
eenmalige kosten t.b.v. telecom etc. Deze kosten zullen in rekening worden gebracht nadat de doormelding is gerealiseerd en opgeleverd.
2. Abonnementskosten.
De kosten t.b.v. de te gebruiken hard- en software, updates van de software voor optimalisatie van de overdracht, updaten van kennis middels
interne cursussen van de centralisten. Deze kosten zullen maandelijks vooraf met u worden verrekend.
3. Variabele kosten.
Dit zijn de kosten t.b.v. het daadwerkelijke “verbruik”, dus de tijd dat er beelden worden bekeken door onze centralisten. Het bekijken van de
beelden kan geschieden n.a.v. een alarm zodat er zeer snelle alarmopvolging plaatsvindt, bijvoorbeeld voor verificatie zoals dat geëist wordt
door de Wet PBR vanaf 1 januari 2007.
Het bekijken van beelden kan ook geschieden op min of meer gezette tijden: bijvoorbeeld ter besparing op de kosten van een mobiele
surveillant. Dit kan, in tegenstelling tot de alarmopvolging, door ons worden ingepland. Hierdoor is dit eenvoudiger te beheersen waardoor er
een lager bedrag in rekening wordt gebracht. Daarnaast wordt er een staffelkorting toegepast: hoe hoger het verbruik, hoe lager het bedrag per
minuut zal zijn. Deze kosten zullen op basis van nacalculatie en per kwartaal, in rekening worden gebracht.
Voor bijzondere verrichtingen, zoals het schakelen van verlichting, openen en sluiten van poorten, openen en sluiten van overheaddeuren etc.
kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt.
Tarieven 2018 zijn in Euro’s per jaar, exclusief B.T.W. met jaarlijkse indexering tenzij anders overeengekomen.
Afhandeling van de alarmen vindt plaats volgens de standaard procedures.

Toegelaten door Borg en het ministerie van justitie onder nummer PAC 8. Op al onze overeenkomsten van dienstverlening en de uitvoering van de
werkzaamheden, alsmede verkoopovereenkomsten, zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda.

