
Nu al vanaf € 0,25 per dag

- 1e JAAR GRATIS

Meer info? Bel : 020-6698558

- 2e jaar garantie VERLENGING

- software-updates

SECURITY-SYSTEMS SERVICES 

- Snelle service bij storing en calamiteiten 

- preventief onderhoud

- Gereduceerde tarieven

HET ONDERHOUDSCONTRACT:  

VIP Card

Uw persoonlijke servicecode: 55293

Bij storing en calamiteiten bel 020 669 85 58
kies optie 2 en voer uw servicecode in.

Totaaloplossing voor beveiliging



onderhoud 
alarmsysteem

Algemene controle
Scherpstellen & schoonmaken
Controle van opnamefunctie
Positie- en zicht controle
Live Monitoring op afstand
Check recorder / instellingen / HD
Software-updates
Nakijken bekabeling
Uitleg software updates en functies
Controle stroomvoorzieningen
Datum en tijd controleren

Het onderhoud bestaat uit:

Wij adviseren 
preventief  
onderhoud

Staan de lenzen van uw 
camerasysteem nog 

scherp en goed gericht? 
Staat de recorder nog 
wel aan? Kunt u nog 

inloggen?

Kortom, bent u continu 
verzekerd van een 

optimaal functionerend 
beveiligingssysteem?

SECURITY-SYSTEMS

onderhoud camerasysteem

kijk voor meer informatie op
www.security-systems.nl/service



Algemene controle alarmsysteem
Detectie check detectoren
Testen van de signaalgevers 
Doormelding gsm/meldkamer
Check eventuele storingen 
Controle van de accu / batterijen 
Software-updates
Controle van de programmering
Bijhouden en bijwerken logboek
Nakijken bekabeling
Testen paniek- / overvalknop

Het onderhoud bestaat uit:

onderhoud 
alarmsysteem
Is de accu van het systeem op tijd verwisseld?  
Doen uw sensoren het nog wel? Meld uw alarmsysteem nog door?

De bovenstaande vragen kunt u beter niet stellen na een inbraak.

Of mail naar: info@security-systems.nl



 ALLEEN MET ONDERHOUDS CONTRACT

{24/7} 
service

Vinkenkade 7 • 3645 AN 
Vinkeveen • Nederland 

Tel.: +31 (0)20 669 85 58
Fax: +31 (0)20 669 48 42

www.security-systems.nl 
info@security-systems.nl

VOOR KLANTEN ZONDER ONDERHOUDSCONTRACT:
- arbeidsloon T.D. op locatie     € 65,00* 
- voorrij- en parkeerkosten < 50km    € 70,00 *
- remote online support      € 65,00*
(www.security-systems.nl/hulp)

tarieven en informatie: 

LET OP!
nieuw telefoonnummer voor technische ondersteuning 
TEL: 0900-1448  € 0,90 / minuut

- 2 jarig onderhoudscontract    V.A.  € 7,50*  per maand

- Jaarlijks onderhoudscontract   V.A. € 14,00*  per maand

- 24 uurs- Servicecontract     € 20,00*  per maand

* Prijzen exclusief 21% BTW


