
Gebruikershandleiding Alarmcentrale

Alles onder controle

Alarmcentrale: 0165 - 555 554.
Meer informatie vindt u op alarmcontrol.nl.





Alarm Control Nederland

Alarm Control Nederland (ACN) zorgt al jaren voor verschillende betrouwbare en vooruitstrevende 

meldkamerdiensten. We zijn constant bezig om onze diensten te optimaliseren en te moderniseren. 

We zijn dan ook klaar voor de toekomst!

Gebruikershandleiding Alarmcentrale     1alarmcontrol.nl



Uw meldkamerpas

Zowel u als uw sleutelhouders krijgen een meldkamerpas. Deze is persoonlijk en kan uit 

veiligheidsoverwegingen dus niet worden overgedragen op iemand anders. De pas bevat een unieke 

identifi catiecode waarmee u bijvoorbeeld alarmen kunt afmelden of informatie kunt delen met onze 

alarmcentrale.

Belangrijk om te weten

De identifi catiecode van uw meldkamerpas is gekoppeld aan uw object(en). Hiermee kan onze 

alarmcentrale checken of het veilig is om gegevens te wijzigen of informatie uit te wisselen met 

betrekking tot uw objecten. 

Hulp bij verlies of diefstal van uw meldkamerpas

Wanneer u uw meldkamerpas verliest of als deze gestolen is, dan is het belangrijk dat u dit zo 

snel mogelijk meldt bij onze alarmcentrale. We zorgen er dan voor dat de identifi catiecode direct 

wordt geblokkeerd en dat u een nieuwe meldkamerpas krijgt. 

Het aanvragen van nieuwe meldkamerpassen kan schriftelijk gedaan worden onder vermelding 

van een geldige identifi catiecode. Hier zijn kosten aan verbonden.
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Wat gebeurt er als het alarm af gaat?

Vals alarm
Mocht u  per ongeluk een alarmmelding veroorzaken, dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk 

belt met onze alarmcentrale (0165 – 555 554). Met behulp van uw identifi catiecode kunnen we het 

alarm vervolgens snel weer afmelden.

Alarm door een fout bij het inschakelen
Onze alarmcentrale kan in de meeste gevallen uit de aard van de melding opmaken of het gaat 

om een inschakelfout. Bijvoorbeeld in een situatie van: inschakeling > inbraakalarm, uitschakeling > 

herstelmelding.

In deze gevallen hoeft u niks te doen en regelen we alles voor u.

Inbraakalarm
1  Bij een inbraakalarm bellen we u direct, indien we u bereiken via het vaste telefoonnummer 

 vragen we u naar uw identifi catiecode.

2  Wanneer u niet opneemt of wanneer u een onjuiste identifi catiecode opgeeft, gaan we een 

 sleutelhouder bellen.

3 Mocht het nodig zijn, dan bellen we de politiemeldkamer.

Overvalalarm
Bij een overvalalarm belt onze alarmcentrale de politiemeldkamer (indien de politie hier toestemming 

voor heeft gegeven). In de andere gevallen, belt onze alarmcentrale met een sleutelhouder.

Brandalarm
Ingeschakeld systeem

Als het alarm is ingeschakeld en er komt een brandalarm binnen, dan belt onze alarmcentrale direct 

met een sleutelhouder en indien nodig ook de brandweer.

Uitgeschakeld systeem

Wanneer er een brandalarm bij onze alarmcentrale binnenkomt en het alarm is uitgeschakeld, dan 

bellen we eerst naar het object. Als niemand daar opneemt, wordt er een sleutelhouder gebeld en 

indien nodig de brandweer.
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Technisch alarm
Bij een technisch alarm belt onze alarmcentrale eerst naar het object. Als niemand daar opneemt, 

wordt een sleutelhouder gebeld.

Gemist testsignaal
Elk alarmsysteem stuurt regelmatig een testsignaal naar de alarmcentrale toe. Hiermee wordt 

gecontroleerd of de verbinding goed werkt. Wanneer dit testsignaal niet binnenkomt, lichten we 

u in. Als we u vervolgens ook niet kunnen beriken, bellen we een sleutelhouder. Bij een gemist 

testsignaal bellen we u niet ’s nachts op.
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Lijnuitval
Als de lijn uitvalt bij objecten met een continue lijnverbinding, bijvoorbeeld objecten met een 

hoog risico, dan wordt eerst met de netwerkbeheerder (bijvoorbeeld KPN) gebeld. Mocht het 

nodig zijn, dan bellen we ook met het object. Als er bij het object niemand opneemt, bellen we een 

sleutelhouder.

Te vroeg uitgeschakeld / te laat ingeschakeld
Het kan voorkomen dat een alarm te vroeg uitgeschakeld wordt of juist te laat ingeschakeld 

wordt. Wanneer er gekozen is voor de optionele in- en uitschakelcontrole en er volgt een in- of 

uitschakeling van het alarm op een tijd die afwijkt van de afgesproken tijden dan bellen we eerst 

naar het object en bij geen gehoor een sleutelhouder.

Als u het alarm zelf wilt in- of uitschakelen op een tijd die afwijkt van de afgesproken bloktijden, 

dan kunt u ons vooraf inlichten. Permanente wijzigingen kunt u doorgeven via onze website 

alarmcontrol.nl of via meldkamer@alarmcontrol.nl, hiervoor hebben we wel uw identifi catiecode 

nodig.

Uitschakeling onder dwang / bedreiging
Bij uitschakeling van het alarm onder dwang of dreiging, belt onze alarmcentrale direct met een 

sleutelhouder. Indien nodig kan de politie vervolgens worden ingeschakeld.
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Wanneer u zelf de alarmcentrale moet bellen
Als u zelf een alarmmelding veroorzaakt heeft of een verkeerde handeling heeft uitgevoerd.

Wanneer u een meldkameraansluiting met bewaakte in- en uitschakeltijden heeft, dan is het 

belangrijk om onze alarmcentrale zo snel mogelijk te bellen wanneer:

• Het alarm later wordt ingeschakeld dan de afgesproken tijd (bijvoorbeeld bij overwerken)

• Het alarm voor of na de afgesproken schakeltijden wordt uitgeschakeld.

• U in het weekend het alarm uitschakelt buiten de afgesproken tijden.

NB: Als u het alarm eerder inschakelt, is het niet nodig om onze alarmcentrale op te bellen.

Als u het alarmsysteem gaat testen, instructies geeft aan nieuwe gebruikers en eventueel bij 

onderhoud door uw alarminstallateur.

Als u meerdere dagen afwezig bent.

Als u tijdelijke wijzigingen van maximaal 14 dagen in het actieplan wilt aanbrengen. Bij langere 

periodes hebben wij een bevestiging van u nodig, dit kunt u verzenden via onze website of door 

middel van een e-mail.

Als de stroom is uitgevallen en u de elektra-groep van uw systeem weer inschakelt. Meestal volgt 

hierop  een technisch alarm dat binnenkomt bij onze alarmcentrale.

Na het afhandelen van een alarmmelding is het belangrijk dat u eventuele bijzonderheden aan ons 

doorgeeft.

Procedure om de alarmcentrale te bellen

A Neem contact op met het telefoonnummer van onze alarmcentrale: 0165 - 555 554

B U kunt u aanmelden met: uw identifi catiecode en uw naam

C  Nadat u uw identifi catiecode heeft genoemd, kunt u informatie doorgeven of opvragen
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Het wijzigen van het actieplan
Een actieplan bestaat uit maatregelen die de meldkamer in uw opdracht neemt bij een alarmmelding 

in uw huis of bedrijf: het waarschuwen van privépersonen, bewakingsdiensten en/of hulpinstanties. 

Wijzigingen en/of afspraken in het actieplan kunnen alleen schriftelijk (via de website of door 

middel van een e-mail) en onder vermelding van uw indentifi catiecode worden geaccepteerd. Geef 

daarom altijd duidelijk aan om welk alarmadres het gaat. U ontvangt altijd een bevestiging van uw 

wijziging met een nieuw actieplan. 

De waarschuwadressen / sleutelhouders
Het is belangrijk dat de personen en/of instanties uit het actieplan waar de alarmcentrale na een 

alarmmelding contact mee opneemt, goed zijn voorbereid. Denk hierbij aan kennis van de procedure, 

maar ook aan het paraat hebben van de sleutels, de in- en uitschakelcode, de gebruikershandleiding 

en de identifi catiecode.

Belangrijk om te weten:
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Wat moet een sleutelhouder weten?
Wanneer u als sleutelhouder gebeld wordt door de alarmcentrale, geeft de alarmcentrale de aard 

van het alarm door. De alarmcentrale heeft dan nog niet gebeld met de hulpdiensten. 

Als u de hulpdiensten wilt waarschuwen, heeft de centralist van onze alarmcentrale de bevoegdheid 

om hulpverleners te bellen onder bepaalde voorwaarden. 

Het is in ieder geval belangrijk dat u laat weten hoe laat u op het alarmadres aanwezig bent. De 

alarmcentrale geeft dit vervolgens door aan de hulpdiensten zoals de politie zodat u hen eventueel 

toegang kunt verlenen tot het alarmadres.

Wat zijn hulpdiensten?
Onder de hulpdiensten vallen de politie, de brandweer, de ambulance en de bewakingsdienst. 

Uw telefoonlijn wijzigen
Het is in de meeste gevallen belangrijk om wijzigingen aan uw telefoonlijn te melden bij uw 

alarminstallateur. De status van uw verbinding kunt u vervolgens bij onze alarmcentrale opvragen. 

Zij kunnen u uiteraard ook helpen bij een proefalarm om de status van de verbinding te controleren.

Hulp bij technische problemen of bij bedieningsproblemen
Bij technische problemen of bij bedieningsproblemen is het goed om de volgende zaken extra goed 

te checken.

•  Is de juiste in- en uitschakelcode gebruikt?

•  Zijn alle vereiste handelingen verricht?

•  Zijn de ramen en deuren goed dicht gedaan?

•  Heeft u de systeemhandleiding goed nagekeken?

Wanneer er na het checken van bovenstaande zaken nog problemen zijn, dan kunt u uw 

alarminstallateur bellen. Zij zullen u vervolgens zo snel mogelijk helpen.

NB: De alarmcentrale, waarop verschillende soorten systemen zijn aangesloten, kan alleen globale 

aanwijzingen zoals hierboven beschreven geven. 

Hulp bij technische storingen
Wanneer uw alarmsysteem een technische storing heeft, kunt u contact opnemen met uw 

alarminstallateur. Zij zullen u vervolgens zo snel mogelijk helpen.
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0165 - 555 554Alarmcentrale

Klantenservice 0165 - 576 576

Gegevens postadres
Alarm Control Nederland B.V., Postbus 1813, 4700 BV Roosendaal

meldkamer@alarmcontrol.nl, www.alarmcontrol.nl

Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Voorzichtigheid geboden
Zorgvuldigheid is van groot belang voor de veiligheid van uw huis of het bedrijf. Bewaar deze 

handleiding goed en houdt u altijd nauwgezet aan de procedures. Neem elk alarm serieus. Elk alarm 

kan een daadwerkelijk alarm zijn. Denk ALTIJD aan uw eigen veiligheid en neem geen onnodige 

risico’s.
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