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ALGEMENE VOORWAARDEN DELTA VEILIG WONEN  

Artikel 1 Definities 

 

Abonnement: de (duur)overeenkomst die de Gebruiker met DELTA 

aangaat met betrekking tot Diensten die bij het 

Beveiligingssysteem dat de Gebruiker kiest horen;  

 

Alarmcentrale-dienst:  de Dienst waarbij het Alarmsysteem van de Gebruiker op 

een PAC wordt aangesloten, inclusief bijbehorende 

Diensten;  

 

Alarmsysteem:  het Beveiligingssysteem dat bestaat uit de levering van 

een alarmsysteem met de daarbij behorende standaard 

Randapparatuur en Diensten, zoals nader beschreven in 

artikel C en D van de dienstspecifieke voorwaarden, die 

onder andere bestaan uit het op de hoogte gehouden te 

worden van - en actie te nemen op – bedreigingen; de 

Gebruiker kan kiezen voor het product “Alarmsysteem 

Instap”, “Alarmsysteem Premium” of “Alarmsysteem 

Super”, ; 

 

Beveiligingssysteem:  het beveiligingssysteem waar de Gebruiker in het kader 

van DELTA Veilig Wonen voor kiest, dat afhankelijk van 

de keuze van de Gebruiker dan wel het Camerasysteem 

dan wel een Alarmsysteem is; 

 

Camerasysteem: het Beveiligingssysteem bestaande uit de levering van een 

camera(systeem) met de daarbij behorende Diensten 

zoals nader beschreven in artikel B van de 

dienstspecifieke voorwaarden;  

 

DELTA:  ZeelandNet B.V., de aanbieder van DELTA Veilig Wonen;  

 

DELTA Veilig Wonen:  de door DELTA aangeboden Beveiligingssystemen;  

 

Diensten:  de tussen DELTA en Gebruiker overeengekomen diensten 

die deel uitmaken van het betreffende 

Beveiligingssysteem dat DELTA (op verzoek van 

Gebruiker) levert waaronder MijnVeiligWonen en (indien 

gekozen) de Alarmcentrale-dienst;  

 

Gateway:  technisch hulpmiddel dat bij het Alarmsysteem de 

communicatie mogelijk maakt tussen MijnVeiligWonen, de 

andere Randapparatuur die in het kader van het 

Alarmsysteem door DELTA wordt geleverd en (waar van 

toepassing) de PAC; 
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Gebruiker:  persoon of personen die DELTA Veilig Wonen 

aanschaffen en gebruiken en daarbij niet handelen in de 

uitoefening van beroep of bedrijf;  

 

Internet-abonnement  

van ZeelandNet: het door de Gebruiker met de service provider ZeelandNet 

B.V. overeengekomen abonnement inzake (onder meer) 

de levering door ZeelandNet B.V. van (toegang tot) 

internet aan de Gebruiker. Het Internet-abonnement van 

ZeelandNet is geen deel van de Dienst;  

 

MijnVeiligWonen:  de Dienst die via de online omgeving van DELTA Veilig 

Wonen wordt geleverd aan Gebruiker, bestaande uit een 

website en/of mobiele applicatie voor een smartphone of 

tablet, waar alle informatie - die via het 

Beveiligingssysteem verzameld wordt - beschikbaar is en 

vanaf waar ook online bediening van diverse functies van 

DELTA Veilig Wonen beschikbaar is; In deze omgeving 

worden bijvoorbeeld alle alarmmeldingen verwerkt en 

weergegeven; 

 

PAC:   de (p)rivate (a)larm(c)entrale is een meldkamer die niet 

van overheidswege wordt beheerd welke meldkamer 

beschikt over een vergunning in de zin van de Wet 

particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;  

 

Randapparatuur:  alle  goederen, niet zijnde Diensten, die door DELTA als 

deel van het Beveiligingssysteem -  inclusief voor wat 

betreft het Alarmsysteem de Gateway - dan wel op 

verzoek van de Gebruiker aan de Gebruiker worden 

geleverd. 
 
Tenzij de context anders voorschrijft, hebben definities die in het enkelvoud zijn geformuleerd 
tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa.  

Artikel 2 Algemeen 

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Gebruiker 

en DELTA aangaande DELTA Veilig Wonen (inclusief op alle aanvullende 

overeenkomsten dienaangaande).  

2.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de specifiek tussen 

DELTA en Gebruiker gesloten overeenkomsten in het kader van DELTA Veilig Wonen 

(hierna aan te halen als “overeenkomst” en/of “overeenkomsten”) , prevaleert hetgeen is 

opgenomen in die overeenkomsten.  

2.3 Voor DELTA Veilig Wonen dient de Gebruiker eenmalig de bij het Beveiligingssysteem 

behorende standaard Randapparatuur aan te schaffen en dient de Gebruiker tevens een 

Abonnement aan te gaan. 

2.4 DELTA geeft het dringende advies om voor DELTA Veilig Wonen gebruik te maken van 

een Internet-abonnement van ZeelandNet. Ondanks dit advies, bestaat de mogelijkheid 

dat het Beveiligingssysteem ook werkt met een internet abonnement van een andere 
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service provider dan ZeelandNet B.V.. DELTA geeft echter geen garantie dat de 

Beveiligingssystemen werken bij het gebruik van een internetverbinding die door anderen 

dan ZeelandNet B.V. geleverd worden.   

2.5 Randvoorwaardelijk voor het Internet-abonnement van ZeelandNet is dat de Gebruiker 

een kabelabonnement heeft met ZeelandNet B.V. handelend onder de naam "DELTA 

Kabelcomfort". Het Internet-abonnement van ZeelandNet alsmede het kabelabonnement 

maakt geen deel uit van DELTA Veilig Wonen en dient door de Gebruiker met de 

aanbieders van deze abonnementen afgesloten te worden. 

2.6 Het Abonnement dat de Gebruiker kiest wordt altijd aangegaan voor een periode van 

minimaal 2 jaar, tenzij Gebruiker DELTA expliciet het verzoek doet om haar een aanbod 

te doen voor een periode van 12 maanden. Na afloop van deze periode wordt het 

Abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met daarbij een 

opzegtermijn van de Gebruiker van 1 maand.  

2.7  Indien een Gebruiker het Abonnement beëindigt, vervalt hiermee de toegang tot 

MijnVeiligWonen hetgeen tot gevolg heeft dat nog maar zeer beperkt van de 

functionaliteit van het Beveiligingssysteem gebruik kan worden gemaakt..  
  

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst, levering en herroeping 

 

3.1 Alle aanbiedingen van DELTA aangaande DELTA Veilig Wonen zijn vrijblijvend tot het 

moment dat een overeenkomst geacht wordt tot stand te zijn gekomen.  

3.2 De overeenkomst inzake DELTA Veilig Wonen  komt tot stand op het moment dat de 

Gebruiker het Beveiligingssysteem bestelt en DELTA die bestelling aanvaardt, tenzij de 

wet bepaalt dat de overeenkomst op een ander moment of op een andere wijze tot stand 

komt. DELTA behoudt zich het recht voor de overeenkomst inzake DELTA Veilig Wonen 

te ontbinden indien de Gebruiker niet voldoet aan nadere criteria voor DELTA Veilig 

Wonen. Deze nadere criteria – indien aanwezig - zal DELTA voorafgaand aan de 

overeenkomst aan de Gebruiker kenbaar maken. De looptijd van het Abonnement is 2 

jaar (tenzij anders overeengekomen) en de start van de looptijd en 

betalingsverplichtingen dienaangaande is het moment van het activeren van 

MijnVeiligWonen.  

3.3 Wanneer de Gebruiker een Beveiligingssysteem bestelt en deze bestelling door DELTA is 

aanvaard, wordt het Beveiligingssysteem vervolgens op het door de Gebruiker 

opgegeven afleveradres afgeleverd. DELTA schrijft dringend voor het 

Beveiligingssysteem, meer specifiek de Randapparatuur, na ontvangst ten spoedigste, 

maar altijd binnen 14 dagen na ontvangst van de Beveiligingssysteem, te installeren en 

het bij DELTA Veilig Wonen afgenomen Abonnement te activeren. Indien de Gebruiker 

het Abonnement pas activeert na voornoemde (herroepings)periode, komt dit voor 

rekening van de Gebruiker en verspeelt Gebruiker het recht de overeenkomst te 

herroepen vanwege het feit dat mogelijk de Diensten niet aan de wensen van de 

Gebruiker beantwoorden. 

3.4 Alle Randapparatuur is doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat 

een artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval krijgt de Gebruiker daarvan, in de regel 

binnen 5 werkdagen, bericht en houdt DELTA de bestelling aan. Indien levering van het 

door de Gebruiker bestelde niet meer mogelijk is, krijgt de Gebruiker hiervan bericht en 

komt de bestelling te vervallen. 

3.5 Aan het afleveren van Randapparatuur kunnen verzendkosten voor de Gebruiker zijn 

verbonden. Deze kosten worden de Gebruiker van tevoren mede gedeeld.  
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3.6 Gebruiker kan de overeenkomst inzake het Beveiligingssysteem uiterlijk 14 dagen nadat 

de Randapparatuur door de Gebruiker is ontvangen ongedaan maken. Met deze 

herroeping komen ook het verbonden Abonnement en aanvullende overeenkomsten te 

vervallen. De Gebruiker zal na kennisgeving aan DELTA van de herroeping onverwijld de 

Randapparatuur en andere door DELTA aan de Gebruiker geleverde zaken aan DELTA 

retour zenden. De Gebruiker dient retourzendingen deugdelijk te verpakken en voor eigen 

rekening te retourneren aan DELTA. 

3.7 In het geval van een herroeping zal DELTA, na ontvangst van de Randapparatuur en 

andere door DELTA aan de Gebruiker geleverde zaken, mits één en ander in originele 

staat en onbeschadigd is, de van Gebruiker ontvangen betalingen onverwijld vergoeden, 

met inbegrip van de door de Gebruiker betaalde verzendkosten. De kosten van 

retourlevering komen echter altijd voor rekening van Gebruiker en worden niet vergoed.  
 

Artikel 4 Randapparatuur, garantie en reparatie 

 

4.1  Het eigendom van de Randapparatuur gaat van DELTA over op de Gebruiker nadat de 

betaling dienaangaande heeft plaatsgevonden en de overeenkomst niet meer herroepen 

kan worden door de Gebruiker.  

4.2 Het risico van verlies/beschadiging van de Randapparatuur gaat op de Gebruiker over op 

het moment dat de Gebruiker deze apparatuur heeft ontvangen. 

4.3 De Randapparatuur is zorgvuldig en intensief getest op veiligheid. Het geleverde beschikt 

over een CE markering en voldoet daarmee aan de essentiële eisen die de EU stelt op 

het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.  

4.4 De Gateway is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis: een omgeving met 

temperaturen tussen de 5°C en 40°C en een maximale luchtvochtigheid van 85%.  

4.5 Randapparatuur wordt geleverd met een garantieperiode van 24 maanden na 

(op)levering van de Randapparatuur. De garantie bestaat daaruit dat kosteloos defecten 

aan de Randapparatuur worden verholpen en/of de Randapparatuur wordt vervangen 

en/of de overeenkomst inzake DELTA Veilig Wonen door de Gebruiker kan worden 

beëindigd conform het bepaalde in artikel 4.13. Ter beoordeling van DELTA kan het 

defect worden verholpen door herstel of vervanging. Vervangen onderdelen en/of 

Randapparatuur worden na vervanging eigendom DELTA. 

4.6  Gebruiker kan geen aanspraak maken op een garantie indien defecten aangaande de 

Randapparatuur te wijten zijn aan:  

a) het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van de Randapparatuur;  

b) het niet in acht nemen van de door DELTA verstrekte bedieningsvoorschriften;  

c) kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade en ander van buiten 

komend onheil;  

d) andere oorzaken die niet aan DELTA zijn te wijten of niet voor risico van DELTA 

dienen te komen, zoals bijvoorbeeld een internetstoring.  

4.7 De garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen 

storingen die hun oorzaak hebben in bijvoorbeeld enige vorm van normale slijtage van 

onderdelen van het geleverde of lege batterijen.  

4.8 Indien Randapparatuur door anderen dan DELTA is gerepareerd of ondeskundig is 

gecontroleerd, en/of defecten niet onmiddellijk na ontdekking zijn gemeld, komt iedere 

garantie te vervallen. De garantie vervalt eveneens indien door de Gebruiker en/of door 

de Gebruiker ingeschakelde derden wijzigingen in de Randapparatuur hebben 

aangebracht.  
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4.9 De kosten van vervanging en/of verzending van componenten aangaande claims van 

Gebruiker betreffende Randapparatuur welke niet onder de garantie vallen, worden door 

DELTA aan de Gebruiker apart in rekening gebracht, doch enkel na voorafgaande 

schriftelijke opgaaf door DELTA aan Gebruiker van de kosten.  

4.10 Eventuele beschadigingen aan, of defect van, de geleverde Randapparatuur dient bij 

ontvangst van de Randapparatuur direct doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst 

van de Randapparatuur door de Gebruiker aan DELTA gemeld te worden.  

4.11 Voor melding van defecten kan de Gebruiker contact opnemen met DELTA via de 

klantenservice op telefoonnummer (0113) 37 77 70 of per e-mail via 

helpdesk@zeelandnet.nl.  

4.12 Bij een defect maakt de Gebruiker hier melding van conform artikel 4.11 en stuurt 

Gebruiker vervolgens na overleg met DELTA de betreffende Randapparatuur of 

onderdeel per post retour. Na controle en indien het defect aan DELTA is toe te rekenen 

stuurt DELTA een nieuw onderdeel en/of de Randapparatuur aan de Gebruiker.  

4.13 Indien DELTA Veilig Wonen gedurende de garantieperiode ten gevolge van de 

(gebrekkige) Randapparatuur niet naar behoren functioneert, heeft Gebruiker het recht de 

overeenkomst inzake DELTA Veilig Wonen tussentijds te beëindigen, waarbij Gebruiker 

recht heeft i) op een redelijke vergoeding gebaseerd op het aantal maanden van de 

garantieperiode dat Gebruiker geen gebruik kon maken van het DELTA Veilig Wonen 

Beveiligingssysteem en ii) ontheven wordt van de verplichting om gedurende de 

resterende initiële looptijd van het Abonnement de maandelijkse termijnen te betalen. 

Voornoemd recht komt Gebruiker enkel toe indien het Beveiligingssysteem niet conform 

de specificaties functioneert en zowel herstel alsmede nieuw geleverde 

Beveiligingssysteem(en) en vervolgens de inschakeling van een gratis door DELTA ter 

beschikking gestelde monteur geen oplossing biedt voor dit niet functioneren van DELTA 

Veilig Wonen.  
 
 
Artikel 5 Rechten en Verplichtingen van Gebruiker en DELTA ten aanzien van DELTA Veilig 

Wonen 

 

5.1 Rechten en verplichtingen van Gebruiker: DELTA Veilig Wonen is voor particulier en niet-

commercieel gebruik. De Gebruiker is niet gerechtigd DELTA Veilig Wonen alsmede 

daarbij geleverde Randapparatuur aan derden te verhuren dan wel onder andere titel in 

gebruik te geven.  

5.2 In het kader van het gebruik van DELTA Veilig Wonen is het strikt verboden om:  

i) DELTA Veilig Wonen te gebruiken in strijd met het doel waarvoor het is bestemd, in 

strijd met de goede zeden of met geldende regelgeving, waaronder in het bijzonder, 

zonder uitputtend te zijn, enige criminele of bedrieglijke acties, inbreuk op privacy 

wetgeving of enige veiligheidsnormen;  

ii) de diensten, servers en/of netwerken - waaronder MijnVeiligWonen - die op de 

Randapparatuur  zijn aangesloten te belemmeren of te ontregelen of te weigeren zich te 

voegen naar de vereiste voorwaarden, procedures, algemene regels of beleidslijnen die 

van toepassing zijn of om zich toegang te verschaffen tot de bron en/of toegangscodes, 

om deze te kopiëren of te wijzigen, en in het algemeen om zich schuldig te maken aan 

om het even welke vorm van piraterij van het softwareprogramma of de 

softwareprogramma’s; 

5.3 Gebruiker is verplicht zich te houden aan alle wet- en regelgeving inzake het gebruik van 

beveiligingscamera's welke deel kunnen uitmaken van het Beveiligingssysteem en het 

gebruik geschiedt voor rekening en risico van Gebruiker. DELTA aanvaardt geen 

mailto:helpdesk@zeelandnet.nl
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aansprakelijkheid en/of verantwoordelijk dienaangaande. Niettegenstaande het 

voorgaande verwijst DELTA in het kader van het gebruik van DELTA Veilig Wonen naar 

de gebruiksvoorwaarden voor camera's die worden meegeleverd met het 

Beveiligingssysteem die de Gebruiker in algemeenheid informeren over de juridische 

consequenties verbonden aan het gebruik van beveiligingscamera’s.  

5.4 Als DELTA van mening is dat Gebruiker de hierboven vermelde verboden en/of geboden 

overtreedt of zal gaan overtreden, heeft DELTA de mogelijkheid om DELTA Veilig Wonen 

onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder zich dienaangaande te hoeven te 

rechtvaardigen. Gebruiker ziet af van een schadevergoeding in geval van verkeerde 

beoordeling door DELTA van voornoemde gevallen, behalve indien er sprake is van 

opzet of bewuste roekeloosheid van DELTA. DELTA behoudt zich tevens het recht voor 

om bij overtreding van de verboden/geboden door Gebruiker een eventuele 

schadevergoeding te vorderen.  

5.5 De Gebruiker garandeert dat het gebruik van DELTA Veilig Wonen zich beperkt tot 

Nederland. 

5.6 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de 

apparatuur, programmatuur en/of infrastructuur welke benodigd is om MijnVeiligWonen te 

kunnen gebruiken. 

5.7 De door DELTA aan Gebruiker verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) 

en/ of andere informatie, zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en het is Gebruiker niet 

toegestaan voornoemde informatie aan anderen over te dragen. Misbruik en/of 

vermissing van voornoemde informatie komt voor rekening en risico van Gebruiker. 

5.8 Gebruiker zal DELTA vrijwaren voor claims van derden die zijn gebaseerd op overtreding 

door Gebruiker van dit artikel 5 en artikel 6.5. 

5.9 Rechten en verplichtingen van DELTA: DELTA zal zich inspannen om de overeenkomst 

vakbekwaam en zorgvuldig uit te voeren. Desalniettemin geeft DELTA geen enkele 

garantie dat DELTA Veilig Wonen ongestoord, ononderbroken of zonder gebreken 

functioneert. Het voorgaande laat de door DELTA aan Gebruiker gegeven garanties 

conform het bepaalde in artikel 4 onverlet.  

5.10 Voor zover DELTA bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van de 

medewerking, diensten en leveranties van derden, geeft DELTA enkel garanties voor 

zover die derde partij deze garanties aan DELTA geeft. 

5.11 DELTA is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Diensten zonder 

voorafgaande bekendmaking aan Gebruikers waarbij het bepaalde in artikel 12.4 van 

overeenkomstige toepassing is.  

5.12 DELTA is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de systemen die bij DELTA in 

gebruik zijn (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor 

het redelijkerwijs benodigde onderhoud. DELTA spant zich in de buiten gebruikstelling 

niet langer te laten duren dan noodzakelijk. Voor zover mogelijk zal Gebruiker vooraf op 

de hoogte worden gesteld van de werkzaamheden. 

 

Artikel 6 Privacy 

 

6.1 DELTA is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van DELTA Veilig Wonen en de goede werking van 

de functies die het Beveiligingssysteem en het bijbehorende MijnVeiligWonen biedt. 

DELTA heeft maatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens van 

Gebruikers en derden te waarborgen. DELTA bewaart persoonsgegevens gedurende de 

looptijd van het Abonnement maar nooit langer dan wettelijk is toegestaan. DELTA 
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verkoopt de mogelijk verkregen consumentenprofielen en andere verkregen 

persoonsgegevens niet aan derden.  

6.2 De Gebruiker zal bij het aangaan van het Abonnement waarmee ook toegang wordt 

verkregen tot MijnVeiligWonen DELTA expliciet machtigen om inzage te krijgen in 

MijnVeiligWonen ter assistentie van Gebruiker dan wel de mogelijkheid hebben om 

DELTA de toegang tot MijnVeiligWonen te ontzeggen. DELTA zal te allen tijde hierbij de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen. Indien DELTA niet gemachtigd 

wordt te assisteren, bestaat de kans dat DELTA Veilig Wonen niet functioneert als 

beoogd.  

6.3 DELTA verstrekt aan haar leveranciers uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn voor 

de dienstverlening. DELTA verplicht de toeleveranciers met wie DELTA 

persoonsgegevens deelt deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende 

dienstverlening aan DELTA of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De 

toeleveranciers mogen uitsluitend op instructie van DELTA handelen. DELTA zorgt er 

voor dat toeleveranciers de gegevens afdoende technisch en organisatorisch beveiligen 

en geheimhouden.  

6.4 Gebruiker dient er bewust van te zijn dat DELTA verplicht is om de persoonsgegevens 

van de Gebruiker, dan wel gegevens die in het kader van DELTA Veilig Wonen bij DELTA 

en/of leverancier beschikbaar komen, te verstrekken aan overheidsinstanties, 

toezichthouders of bijvoorbeeld aan politie of justitie indien DELTA hierom verzocht wordt 

en DELTA tot deze verstrekking wettelijk verplicht is. 

6.5 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om met beveiligingscamera's en de functionaliteit van 

MijnVeiligWonen beelden op te nemen die mogelijk persoonsgegevens bevatten 

waardoor er mogelijk een verplichting voor de Gebruiker ontstaat om de registratie van de 

beelden te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Gebruiker is verplicht 

om, als de Gebruiker de camerabeelden langer bewaart dan wettelijke voorgeschreven 

termijn, tot genoemde registratie over te gaan. 

6.6 DELTA informeert Gebruiker zo goed mogelijk over de rechten en verplichtingen van 

Gebruiker voor wat betreft de (bescherming van) privacy van Gebruiker en derden, maar 

hieraan kunnen door Gebruiker geen rechten worden ontleend en dit ontheft Gebruiker 

niet van de verplichting zelfstandig onderzoek te doen naar de (on)rechtmatigheid van het 

gebruik van beveiligingscamera's. 

 

Artikel 7 Prijs en prijsherziening 

 

7.1  Tenzij DELTA en Gebruiker anders zijn overeengekomen, wordt de Randapparatuur door 

Gebruiker voorafgaand aan de verzending betaald. Door betaling van dit bedrag verkrijgt 

Gebruiker tevens de gebruiksrechten op de Randapparatuur.  

7.2 De Gebruiker betaalt maandelijks de bedragen inzake het Abonnement en door betaling 

van de bedragen verkrijgt Gebruiker het recht om gedurende de looptijd van het 

Abonnement van deze Diensten gebruik te maken.  

7.3 Om zeker te zijn dat DELTA Veilig Wonen functioneert, raad DELTA dringend aan dat de 

Gebruiker beschikt over een Internet-abonnement van ZeelandNet. De Gebruiker betaalt 

de in voorgaande artikellid genoemde maandelijkse abonnementsgelden, zolang er 

Internet-abonnement van ZeelandNet aanwezig is, tegelijk met het voor dat internet-

abonnement verschuldigde maandelijkse termijnbedrag op de daarvoor afgesproken 

betaalwijze.  
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7.4 Kosten die bij de Gebruiker in rekening worden gebracht in verband met het feit dat het 

Beveiligingssysteem gebruik maakt van elektriciteit of internet/kabelverbindingen, zijn 

voor rekening van de Gebruiker.  

7.5 Bij niet dan wel te late betaling van de abonnementskosten door de Gebruiker behoudt 

DELTA zich het recht voor om de toegang tot MijnVeiligWonen en andere Diensten op te 

schorten zonder dat DELTA aansprakelijk is voor de ten gevolge van deze opschorting 

door Gebruiker te lijden schade. Bij niet tijdige betaling is de Gebruiker de wettelijke rente 

verschuldigd, alsmede eventuele gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten.  

7.6 DELTA behoudt zich het recht voor om de maandelijkse vergoeding voor het 

Abonnement te verhogen. Deze verhoging zal in beginsel niet meer bedragen dan de 

stijging van het Consumenten Prijs Index cijfer zoals gepubliceerd door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. Van een dergelijke verhoging zal melding gemaakt worden op 

de website www.delta.nl/veiligwonen, maar deze zal niet separaat aan de Gebruiker 

worden gecommuniceerd. Verhogingen worden niet doorberekend aan een Gebruiker 

indien nog geen 3 maanden van de looptijd van de initiële overeenkomst zijn verstreken. 

Indien de verhoging meer bedraagt dan de stijging van het Consumenten Prijs Index 

cijfer, zal naast een melding op de website, de Gebruiker hiervan ook persoonlijk, via e-

mail of post, van te voren bericht ontvangen. De Gebruiker heeft het recht om bij 

verhogingen die meer bedragen dan de stijging van het Consumenten Prijs Index cijfer 

om binnen 15 werkdagen na ontvangst van deze mededeling het Abonnement tussentijds 

te beëindigen. Het bepaalde in artikel 14.3 is van overeenkomstige toepassing op deze 

beëindiging. 

7.7 Het is de Gebruiker niet toegestaan om eventuele vorderingen op DELTA en/of andere 

onderdelen van de DELTA-groep die niet gerelateerd zijn aan DELTA Veilig Wonen te 

verrekenen met wat DELTA de Gebruiker in rekening heeft gebracht voor DELTA Veilig 

Wonen.  
 

Artikel 8 Abonnementsduur en beëindiging 

 

8.1 Tenzij anders overeengekomen geldt dat het door Gebruiker met DELTA af te sluiten 

Abonnement wordt aangegaan voor een minimale looptijd van 2 jaar, welke looptijd start 

bij het activeren van het Abonnement. 

8.2 Het Abonnement komt tot stand op het moment waarop de overeenkomst inzake DELTA 

Veilig Wonen tot stand komt zoals nader omschreven in artikel 3.2. De looptijd van het 

Abonnement en het ontstaan van een betalingsverplichting voor het Abonnement begint 

op het moment dat de Gebruiker MijnVeiligWonen activeert doordat de Gebruiker een 

account aangaande de bij het Abonnement behorende Diensten heeft aangemaakt. 

Gebruiker kan genoemd Abonnement uiterlijk 14 dagen nadat het de Randapparatuur 

behorende bij het Beveiligingssysteem is ontvangen nog herroepen. Indien de Gebruiker 

het bij DELTA Veilig Wonen behorende Abonnement pas activeert na voornoemde 

(herroepings)periode, komt dit voor rekening van de Gebruiker en verspeelt Gebruiker 

hiermee het recht de overeenkomst te herroepen. Indien DELTA bij een herroeping door 

de Gebruiker kosten voor het gebruik gedurende de herroepingsperiode in rekening 

brengt, zal DELTA dit enkel doen nadat zij dit expliciet met de Gebruiker is 

overeenkomen. 

8.3 Voornoemd Abonnement wordt na afloop van de overeengekomen looptijdperiode 

verlengd voor onbepaalde tijd. Er geldt voor Gebruiker dan een opzegtermijn van 30 

dagen. DELTA heeft het recht de overeenkomst na de overeengekomen looptijd op te 

zeggen, maar dient daarbij een opzegtermijn van 3 maanden in acht te nemen. 

http://www.delta.nl/veiligwonen
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Opzegging dient schriftelijk of langs elektronische weg te geschieden, althans dient op 

dezelfde manier te geschieden als dat de overeenkomst is aangegaan.  

8.4 DELTA is bevoegd haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of  (delen 

van) de overeenkomst buiten rechte en zonder gehoudenheid tot schadevergoeding, te 

beëindigen dan wel te ontbinden wanneer:  

 - aan de Gebruiker (voorlopige) surseance van betaling is verleend;  

 - de Gebruiker is toegelaten tot de regeling op basis van de Wet Schuldsanering 

Natuurlijke personen;  

 - de Gebruiker in staat van faillissement is verklaard of wanneer beslag op goederen is 

gelegd;  

 - de Gebruiker de contractuele verplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.  

Een beroep van DELTA op haar bevoegdheid tot opschorting ontheft de Gebruiker niet 

van de Gebruiker zijn of haar betalingsverplichtingen.  

8.5 Indien Gebruiker binnen de initiële looptijd van het Abonnement opzegt, behoudt DELTA 

zich het recht voor een bedrag voor de resterende initiële looptijd van het Abonnement in 

rekening te brengen, welk bedrag een redelijke vergoeding zal zijn voor door DELTA 

geleden verlies en/of gederfde winst. In het geval van beëindiging als benoemd in artikel 

4.13 ziet DELTA af van haar recht bedragen voor de nog resterende looptijd in rekening 

te brengen. 

 
 
Artikel 9. Licentie en gebruik van MijnVeiligWonen  

 

9.1 Gedurende de looptijd van het MijnVeiligWonen-abonnement krijgt de Gebruiker een niet 

exclusieve, niet overdraagbare gebruikslicentie voor MijnVeiligWonen.  

9.2  DELTA kan geen garantie geven op het ongestoorde of ononderbroken gebruik van 

MijnVeiligWonen. 

9.3 De uitvoering van MijnVeiligWonen kan worden voortgezet met gebruikmaking van een 

nieuwe versie van MijnVeiligWonen, DELTA heeft echter geen verplichting hiertoe.  

9.4 DELTA staat er niet voor in dat MijnVeiligWonen of de achterliggende programmatuur 

foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.  

9.5 Zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van DELTA of eventuele andere 

rechthebbenden zijn de reproductie, de verspreiding en het gebruik met het oog op 

verspreiding of publieke voorstelling van MijnVeiligWonen om het even welke vorm en op 

eender welke drager, verboden.  
 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en Overmacht 

 

10.1  Aansprakelijkheid: DELTA aanvaardt aansprakelijkheid voor DELTA Veilig Wonen voor 

zover deze aansprakelijkheid in dit artikel is benoemd, tenzij bepaalde beperkingen en/of 

uitsluitingen van aansprakelijkheid als genoemd in dit artikel in strijd zijn met de wet, in 

welk geval DELTA (of elke ander die gerechtigd is zich op de algemene voorwaarden te 

beroepen) gehouden is aan het in de wet bepaalde dienaangaande.  

10.2 Deze algemene voorwaarden, waaronder tevens verstaan de uitsluitingen en 

beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de artikelen 10.1 t/m 10.9, worden 

evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van DELTA en ieder 

ander die door DELTA in het kader van de totstandkoming en uitvoering van deze 

overeenkomst wordt ingeschakeld dan wel gebruikt, zoals de PAC, alsmede voor en ten 

behoeve van DELTA haar leveranciers van zaken. Tenzij niet al expliciet in het 
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onderstaande verwoord, zal waar in de artikelen 10.1 t/m 10.9 de aansprakelijkheid van 

DELTA wordt uitgesloten en/of beperkt, dit tevens een beperking en/of uitsluiting van 

aansprakelijkheid betekenen waar ondergeschikten, hulppersonen en/of toeleveranciers 

zich op kunnen beroepen. 

10.3 DELTA Veilig Wonen en de daarbij geleverde Beveiligingssystemen (en darabij 

behorende Diensten) hebben slechts de functie van signalering van bedreigingen en het 

geven van opvolging dienaangaande aan de Gebruiker dan wel door de Gebruiker aan te 

wijzen personen en geven de Gebruiker geen enkele garantie op de voorkoming van 

bijvoorbeeld inbraken, brand en andere schadeoorzaken. DELTA Veilig Wonen dient niet 

ter vervanging van de gebruikelijke maatregelen die Gebruiker redelijkerwijs dient te 

nemen om bijvoorbeeld inbraken, brand en andere schadeoorzaken te voorkomen. 

10.4 De Gebruiker is gehouden zijn of haar eigendommen met volledige dekking te 

verzekeren. Onverzekerbare zaakschade wordt niet door DELTA vergoed.  

10.5 Op de door DELTA te betalen schadevergoedingen zullen de uitkeringen in mindering 

worden gebracht, waarop de Gebruiker  

 (i) – in verband met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van DELTA berust – 

aanspraak kan maken uit hoofde van door de Gebruiker of ten behoeve van de Gebruiker 

gesloten schade- en/of sommenverzekeringen en/of  

 (ii) aanspraak had kunnen maken indien de Gebruiker zijn of haar eigendommen met 

volledige dekking had verzekerd.  
10.6 DELTA kan slechts door de Gebruiker aansprakelijk worden gehouden voor schade aan 

zaken en/of personen die een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een aan DELTA 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en deze schade 
redelijkerwijs niet door de Gebruiker voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. 
Voorwaarde voor aansprakelijkheid is in ieder geval dat de Gebruiker DELTA terstond na 
ontdekking van de tekortkoming maar altijd binnen dertig (30) dagen na het 
schadeveroorzakende voorval per aangetekende brief hiervan in kennis stelt en DELTA 
een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen. Elke aansprakelijkheid van 
DELTA voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder wordt verstaan maar niet 
beperkt tot inkomstenverlies, omzet- of winstderving, gemiste besparingen, immateriële 
schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

10.7 DELTA is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade voor zover deze 

schade het gevolg is van:  

a) het niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruiken van DELTA Veilig 

Wonen;  

b) het niet in acht nemen van de door ons verstrekte bedieningsvoorschriften en andere 

aanwijzingen;  

c) wijzigingen, reparaties, verplaatsingen en/of controles van een Beveiligingssysteem 

door anderen dan DELTA of door DELTA ingeschakelde deskundigen;  

d) kortsluiting, inductie, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade, stroomstoringen, 

storingen in telecommunicatieverbindingen, sabotage, terroristische aanslagen en/of 

oorlogssituaties en alle andere oorzaken die niet aan DELTA verweten kunnen worden of 

niet voor risico van DELTA komen; 

e) tekortkomingen van haar toeleveranciers in de uitvoering van de werkzaamheden, 

en/of  tekortkomingen aangaande zaken die door (derden via) DELTA aan Gebruiker 

geleverd zijn.  
10.8 De aansprakelijkheid van DELTA in geval van schade is beperkt tot een bedrag van € 

20.000,= per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak en 
tot maximaal € 100.000,= per jaar voor alle Gebruikers tezamen. Indien dezelfde oorzaak 
leidt tot meerdere schadegevallen, worden deze schadegevallen voor de toepassing van 
deze bepaling als één schadegeval aangemerkt. De in het voorgaande genoemde 
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beperkingen gelden niet indien het personenschade betreft als gevolg van lichamelijk 
letsel of overlijden. In dat geval zal de aansprakelijkheid van DELTA beperkt zijn tot een 
bedrag van € 1.000.000,= per gebeurtenis en per jaar voor alle Gebruikers tezamen. 
Hierbij heeft te gelden dat indien er meerdere aanspraken van Gebruikers zijn, de door 
DELTA te betalen schadevergoedingen op basis van voornoemde maxima naar 
evenredigheid zullen worden voldaan. 

10.9 De in de voorgaande leden 10.1 t/m 10.8 genoemde beperkingen van aansprakelijkheid 

hebben niet te gelden in het geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de zijde 

van DELTA , haar ondergeschikten, hulppersonen en/of leveranciers. 

10.10 Overmacht: Indien DELTA als gevolg van overmacht/niet-toerekenbare tekortkoming 

in zijn verplichtingen tekort schiet, is DELTA niet aansprakelijk en worden 

haar verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort. In ieder geval wordt 

onder overmacht/niet toerekenbare tekortkoming verstaan: i) internet- en /of 

stroomstoringen, ii) ziekte of het anderszins niet beschikbaar zijn van bij de uitvoering van 

de overeenkomst betrokken werknemers van DELTA of derden, iii) stagnatie of vertraging 

bij toeleveranciers, iv) vertragingen ontstaan tijdens het vervoer of de aan- en/of invoer 

van de te leveren zaken en/of v) het niet of slechts beperkt functioneren van de 

Randapparatuur of de apparatuur van de Gebruiker.  

 

Artikel 11 Diversen 

11.1 Gehele of gedeeltelijke overdracht van de rechten en/of verplichtingen van de Gebruiker 

voortvloeiend uit DELTA Veilig Wonen, is enkel toegelaten indien DELTA voorafgaand 

schriftelijk instemt met deze overdracht.  

11.2 De nietigheid van een artikel uit deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van 

de volledige algemene voorwaarden noch het einde van de overeenkomst tot gevolg.  

11.3 Kennisgevingen door DELTA worden geacht rechtsgeldig te zijn geschied aan de 

Gebruiker indien deze zijn gedaan aan diens laatst bij DELTA bekende e-mailadres. De 

Gebruiker is verplicht DELTA zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van 

emailadreswijzigingen.  
 

Artikel 12 Slotbepaling 

12.1 Teneinde DELTA Veilig Wonen, afhankelijk van het gemaakte gebruik, aan de daaraan te 

stellen eisen te laten voldoen, dient de Gebruiker DELTA tijdig op de hoogte te stellen 

van verhuizingen, wijzigingen in de woning die van dien aard zijn dat het 

Beveiligingssysteem moet worden aangepast, inclusief wijzigingen in de 

telecommunicatiestructuur en verbouwingen. 

12.2 Indien de Gebruiker de eventueel door DELTA als noodzakelijk genoemde wijzigingen 

niet laat aanbrengen of DELTA niet informeert zoals onder lid 1 bepaald, komt iedere 

aansprakelijkheid voor DELTA als bedoeld in artikel 10 te vervallen.  

12.3 Het is DELTA toegestaan om de Diensten en deze algemene voorwaarden te wijzigen, 

teneinde te voldoen aan overheidsaanwijzingen, bevelen, regels en wetgeving, die van 

toepassing zijn op de Diensten voor zover deze overheidsaanwijzingen, bevelen, regels 

en wetgeving, van toepassing werden, althans werden gewijzigd, na totstandkoming van 

deze overeenkomst. Dergelijke wijzigingen worden geacht door Gebruiker te zijn 

geaccepteerd voor zover deze niet nadrukkelijk binnen 30 dagen nadat hij van een 

wijziging in kennis werd gesteld, schriftelijk hiertegen bezwaar heeft gemaakt. In geval 

van bezwaar heeft DELTA het recht om de overeenkomst te beëindigen. 
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12.4 Indien redelijkerwijs daarvoor de mogelijkheid bestaat, zal DELTA een verbetering van de 

Diensten en/of algemene voorwaarden tenminste dertig (30) dagen voor de invoering van 

de wijziging of verbetering aan Gebruikers bekend gemaakt worden. 

12.5 De Diensten en/of deze algemene voorwaarden kunnen om andere dan de in de artikelen 

12.3 en/of 12.4 genoemde gevallen door DELTA eenzijdig worden gewijzigd. Zulk een 

wijziging treedt in werking 14 dagen na bekendmaking of op een latere datum als vermeld 

in de bekendmaking. Indien de wijziging ten nadele strekt van de Gebruiker heeft deze 

het recht om binnen 15 werkdagen na ontvangst van deze mededeling kosteloos de 

overeenkomst te beëindigen. Het bepaalde in artikel 4.13 is dan van overeenkomstige 

toepassing. 

12.6 De kopjes als gebruikt bij de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen 

zelfstandige betekenis en dienen zuiver ter bevordering van de leesbaarheid.  

12.7 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 maart 2015. Deze voorwaarden 

kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden DELTA Veilig Wonen 2015- 

versie april”. 

12.8 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten inzake DELTA Veilig Wonen 

worden beheerst door het Nederlands Recht en elk geschil met betrekking tot deze dienst 

en haar gevolgen dient uitsluitend te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank 

Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. 
12.9 Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of door 

de rechter vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de algemene 
voorwaarden zoveel mogelijk onverkort van kracht. Gebruiker en DELTA voeren over de 
nietige en vernietigde bepalingen overleg teneinde zo mogelijk een vervangende regeling 
te treffen. Doel en strekking van de algemene voorwaarden worden daarbij niet 
aangetast. 

 

DIENSTSPECIFIEKE VOORWAARDEN 

 

Artikel A Beveiligingssystemen; voorwaarden  

A.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste ophanging van de Randapparatuur, 

het programmeren van het systeem met de door de Gebruiker opgegeven alarmnummers 

en het aanmelden bij MijnVeiligWonen, tenzij de Gebruiker aan DELTA  opdracht heeft 

gegeven de installatie ex. Artikel E uit te voeren.  

A.2 Het Beveiligingssysteem maakt gebruik van de internetverbinding van de Gebruiker en 

via deze verbinding worden alle alarmmeldingen verwerkt.  

A.3 Schade door molest, ondeugdelijke montage en/of ondeugdelijk gebruik valt niet onder de 

garantie.  

A.4 Voor melding van defecten kunt u contact opnemen met DELTA via de klantenservice op 

telefoonnummer (0113) 37 77 70 of per e-mail via helpdesk@zeelandnet.nl. 
 

Artikel B Dienstbeschrijving Camerasysteem 

 
B.1 Met het Camerasysteem dat de basisdienst is van DELTA Veilig Wonen kan de Gebruiker 

onder andere:  

a) De live camerabeelden bekijken via zijn compatibele pc en/of mobiel apparaat;  
b) De camerabeelden registreren via de beveiligde persoonlijke ruimte binnen 

MijnVeiligWonen van 250 MB;  

mailto:helpdesk@zeelandnet.nl
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c) De opname bekijken via zijn pc of zijn mobiel apparaat. De binnen de persoonlijke 
ruimte aanwezige gegevens zijn vanaf de registratie ervan voor 1 maand 
beschikbaar. Wanneer de omvang van de gegevens 250 MB overschrijdt, wordt er 
automatisch ruimte gemaakt door oude opnames te vernietigen;  

d) Een melding via sms en/of e-mail op zijn mobiele apparaat of e-mail op zijn pc 
ontvangen wanneer een gebeurtenis (bijvoorbeeld bewegingen) gedetecteerd 
wordt.  

e) Triggers instellen waarmee het gedrag van de Veilig Wonen-dienst wordt bepaald 
(bijvoorbeeld het instellen van tijdschema’s, koppelen van hardware aan elkaar). 

B.2 Met betrekking tot de meldingen die door een Gebruiker kunnen worden ontvangen als 
genoemd in artikel B.1 sub d) geldt het volgende: 
i) De Gebruiker kan vijf contactpersonen opgeven die een melding via sms en/of  

e-mail ontvangen wanneer een gebeurtenis gedetecteerd wordt. 
ii) Alarmmeldingen worden verstuurd wanneer bedreigingen voor personen en  

zaken zich voordoen. 
- Bedreigingen voor personen en zaken (bijvoorbeeld inbraak) worden via 

sms en/of e-mail verstuurd naar de Gebruiker en naar alle door de 
Gebruiker opgegeven contactpersonen;  

- Informatie berichten zijn niet-kritische meldingen (bijvoorbeeld levensduur 
batterij). 

iii) Meldingen via sms en/of e-mail worden ontvangen voor zover het mobiele 
eindapparaat van de Gebruiker over voldoende geheugen of zijn mailbox over 
voldoende opslagruimte beschikt. Bij gebrek aan capaciteit van het eindapparaat 
kunnen geen alarmen worden ontvangen. De Gebruiker wordt daarom verzocht 
de geheugencapaciteit van zijn mobiele eindapparaat of zijn pc regelmatig te 
checken en zijn oude sms'en en e-mails regelmatig te verwijderen.  

B.3 De Gebruiker zal kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden camerasysteem en andere 
voorschriften die worden meegeleverd met het Camerasysteem en zich 
dienovereenkomstig gedragen. 

 

Artikel C Dienstbeschrijving Alarmsysteem en Alarmcentrale-dienst  

C.1 Alarmsysteem: Met het Alarmsysteem kan de Gebruiker onder andere op de hoogte 

worden gebracht van een openstaande deur/raam, rookdetectie, brandgevaar, 

bewegingsdetectie of het wegvallen van spanning. Dit is de basisdienst ("Alarmsysteem 

Instap"”) en als onderdeel van het Abonnement maakt tevens toegang tot 

MijnVeiligWonen uit en de berichten vanuit dit systeem worden verzonden op dezelfde 

wijze als de alarmmeldingen als omschreven in artikel B.2  

C.2 Alarmcentrale-dienst: Aanvullend op voornoemde basisdienst kan de Gebruiker tevens 

kiezen voor de Alarmcentrale-dienst, die dan deel wordt van het Abonnement. De 

Alarmcentrale-dienst is beschikbaar voor Alarmsysteem Premium en Alarmsysteem 

Super. 

C.3 Met de Alarmsysteem Premium kiest de Gebruiker voor de mogelijkheid:  

a) om de Randapparatuur te koppelen aan de meldkamer van de PAC; 

b) om onderstaande bedreigingen door te melden naar de meldkamer van de PAC 

inclusief alarmopvolging:  

i) paniekmelding; 

c) dat, bij het ontvangen van een alarmmelding, de PAC de oorzaak van de 

alarmmelding onderzoekt en direct actie onderneemt;  

d) dat, indien waarschuwing van de Gebruiker ten gevolge van genoemde 

bedreigingen niet kan plaatsvinden, de PAC mobiele surveillance stuurt; 
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e) om op (een van de) 5 waarschuwingstelefoonnummers gebeld te worden bij 

genoemde bedreigingen; en 

f) om, indien de Gebruiker zelf dit verzoekt, mobiele surveillance te ontvangen (€ 

85,= per uitruk). 

C.4 Het Alarmsysteem Super omvat dezelfde functies als Alarmsysteem Premium, maar biedt 

daarbovenop:  

a) uitbreiding van doormeldingen naar de meldkamer van de PAC inclusief 

alarmopvolging met onderstaande bedreigingen: 

i) uitval 220V; 

ii) sabotage; 

iii) registratie van het in- en uitschakelen van het alarm; 

iv) testmeldingen; en 

b) 365 dagen per jaar proactieve monitoring van de Randapparatuur en opvolging bij 

incidenten aangaande de Randapparatuur door de meldkamer van de PAC. 
C.5 De Gebruiker zal kennisnemen van de voorschriften die worden meegeleverd met het 

Alarmsysteem en zich dienovereenkomstig gedragen. 
 

Artikel D Alarmcentrale-dienst; randvoorwaarden  

D.1 Algemeen: Een Alarmcentrale-dienst kan slechts worden aangegaan met betrekking tot 

Alarmsysteem Premium en Alarmsysteem Super. Het Abonnement dat bij deze 2 

Alarmsystemen hoort omvat meldkamerdiensten conform de geldende wet- en 

regelgeving. Indien in de wet- en regelgeving hieromtrent aanpassingen zijn, zullen deze 

ook worden doorgevoerd in de Alarmcentrale-dienst.  

D.2 DELTA (en de door haar ten behoeve van dit abonnement ingeschakelde 

toeleveranciers) is gehouden haar diensten naar beste weten en kunnen te verrichten, 

met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere 

beveiligingsorganisaties. 

D.3 De Gebruiker verschaft DELTA schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn 

voor een behoorlijke uitvoering van de Alarmcentrale-dienst. De Gebruiker is 

verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen van deze informatie en voor de juistheid 

daarvan. DELTA gaat uit van de juistheid van de door de Gebruiker opgegeven informatie 

totdat DELTA van de Gebruiker een schriftelijke wijziging heeft ontvangen en de 

ontvangst schriftelijk (per e-mail) door Gebruiker is bevestigd. Voor de Alarmsystemen 

Premium en Super geldt dat De Gebruiker zijn of haar gegevens aangaande de melding 

van bedreigingen zelf dienst te onderhouden. Deze gegevens worden automatisch 

worden doorgegeven naar de meldkamer 

D.4 DELTA gaat ter zake een inspanningsverbintenis aan. Zij kan niet garanderen dat 

gebeurtenissen van welke aard dan ook waarop de Alarmcentrale-diensten zullen zijn 

gericht, zich nimmer zullen voordoen. 

D.5 Met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan DELTA 

redelijke aanpassingen en/of uitbreidingen van de Alarmcentrale-diensten aanbrengen en 

de Gebruiker schriftelijk daarvan in kennis te stellen.  

D.6 Werking Alarmcentrale-dienst: De Dienst die wordt geleverd bestaat daaruit dat de PAC 

meldingen van bij de Gebruiker geplaatste Alarmsysteem ontvangt en verwerkt om 

vervolgens de personen te waarschuwen conform de schriftelijk met Gebruiker 

afgesproken instructies. De hulpdiensten worden gealarmeerd conform de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving. De (omvang van de) door DELTA te leveren 

Alarmcentrale-dienst is nader uitgewerkt in de dienstbeschrijvingen die aan Gebruiker 

kenbaar zijn gemaakt. 
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D.7 De Alarmcentrale-dienst heeft slechts de functie van signalering en geeft geen garantie 

op voorkoming van bijvoorbeeld inbraken, brand en andere schadeoorzaken. 

D.8 DELTA zal uitsluitend personen waarschuwen conform de schriftelijk door Gebruiker 

verstrekte instructies. DELTA zal daarbij zoveel mogelijk de door Gebruiker opgegeven 

volgorde hanteren. DELTA zal de hiervoor genoemde instructies opslaan in een 

databank.  

D.9 Wijzigingen van de in het vorige lid genoemde instructies dient Gebruiker schriftelijk aan 

DELTA kenbaar te maken of door te voeren in MijnVeiligWonen. In het overeengekomen 

tarief voor het Abonnement is opgenomen dat er jaarlijks vier (4) mutaties per 

Alarmcentrale-dienst in de door Gebruiker verstrekte gegevens kunnen worden 

doorgegeven en verwerkt. Indien dit aantal wordt overschreden kunnen er extra kosten 

op basis van het geldende tarief, alsmede kosten voor paskaarten, porto- en/of 

verzendingskosten, etc., in rekening worden gebracht. 

D.10 Indien er zich gedurende een jaar (10) nodeloze alarmmeldingen per Alarmcentrale-

dienst hebben voorgedaan, dan is DELTA gerechtigd om vanaf de elfde (11de) nodeloze 

alarmmelding € 15,= exclusief BTW per nodeloze alarmmelding in rekening te brengen.  

D.11 Gebruiker dient zorg te dragen zichzelf op de hoogte te hebben gebracht van de 

instructies en de bedieningsvoorschriften van de Randapparatuur en de procedure die er 

gevolgd dient te worden bij een alarmmelding. Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat 

ook derden die gebruik maken van de Randapparatuur kennis nemen van deze 

instructies en bedieningsvoorschriften. 

D.12 Indien de door de PAC geregistreerde signalen afwijken van de door het Alarmsysteem 

geregistreerde gegevens, zal bij een geschil daarover de geregistreerde signalen van de 

PAC van doorslaggevende betekenis zijn. 

D.13 DELTA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van storingen in de 

verbinding tussen de PAC en het Alarmsysteem. 

D.14 De eerste veertien (14) dagen nadat het Alarmsysteem is aangesloten op de PAC zal 

gelden als proefperiode. Tijdens de proefperiode zal bij een alarmmelding uitsluitend 

Gebruiker worden gewaarschuwd, tenzij anders uitdrukkelijk is overeenkomen. 

D.15 Surveillance: Surveillance is de Dienst die onderdeel uitmaakt van de Alarmcentrale-

dienst waarbij een surveillant van DELTA (of een door DELTA ingeschakelde 

toeleverancier) naar aanleiding van een alarmmelding van de PAC ter plaatse een 

onderzoek instelt naar de oorzaak van de alarmmelding. Surveillance kan ook bestaan uit 

het openen- en/of sluiten van een object en/of het uitvoeren van preventieve 

controleronden indien zulks is overeengekomen. De (omvang van de) door DELTA te 

leveren surveillance is nader uitgewerkt in de met Gebruiker overeengekomen 

dienstbeschrijving. 

D.16 Tot de door DELTA te leveren Diensten behoort in ieder geval niet het op enigerlei wijze 

betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken 

raken bij geschillen tussen Gebruiker en één of meer derden. 

D.17 DELTA noch haar surveillant, zijn verplicht tot het aanwenden van geweld of het zich 

blootstellen daaraan. 

D.18 Een nodeloze surveillance door een surveillant naar aanleiding van een alarmmelding zal, 

ongeacht de oorzaak, als een surveillancedienst worden aangemerkt en aldus aan 

Gebruiker in rekening worden gebracht. Indien de surveillant op verzoek van Gebruiker 

terwijl er geen sprake is van een alarmmelding, zal aan Gebruiker eveneens een 

alarmopvolging in rekening worden gebracht. 

D.19 De controles of bezoeken van een surveillant aan het object kunnen deel uitmaken van 

een ronde die tevens inspecties van objecten van andere gebruikers van DELTA Veilig 

Wonen omvat, teneinde de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. 
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De surveillant kan genoodzaakt zijn om een ander object met spoed te onderzoeken of 

aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle van het object 

kan worden vertraagd of onderbroken. 

D.20 DELTA is niet aansprakelijk voor vertragingen bij het openen en sluiten van een object 

die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en 

weersomstandigheden. 
 

Artikel E Hulp bij het installeren van het Alarmsysteem  

E.1 DELTA kan als Dienst bij DELTA Veilig Wonen de installatie van het Alarmsysteem op 

zich nemen. Voorwaarde voor deze Dienst is dat het Alarmsysteem is geleverd door 

DELTA.  

E.2 Voorafgaand aan de installatie zal DELTA de Gebruiker offreren wat de kosten van 

installatie zijn, waarbij de offerte gebaseerd wordt op standaard werkzaamheden. Niet tot 

standaardwerkzaamheden worden onder meer gerekend: hak- en breekwerkzaamheden, 

timmerwerkzaamheden, schilderswerkzaamheden, openen en sluiten van plafonds en het 

aanleggen van elektriciteitsaansluitingen. Uitgangspunt bij de montage is de 

aanwezigheid van een vrije wandcontactdoos met 230 volt in directe nabijheid van de 

plek waar het Alarmsysteem moet komen.  

E.3 Indien naar het oordeel van DELTA geen sprake is van een standaardsituatie dan zal 

DELTA de Gebruiker dit mededelen en een aanvullende offerte doen voor de meerprijs 

van de extra te verrichten werkzaamheden. Installeren houdt in juiste ophanging van de 

componenten van het Alarmsysteem en programmeren van het systeem met de door de 

Gebruiker opgegeven alarmnummers. Daarnaast legt de monteur de Gebruiker de 

werking en bediening van het Alarmsysteem uit.  

E.4 Bij de plaatsing van het Alarmsysteem en de wijze van uitvoering wordt voor zover 

mogelijk en verantwoord is naar het oordeel van de monteur, rekening gehouden met de 

wensen van de Gebruiker.  

E.5 De Gebruiker wordt gevraagd na installatie een bewijs van goede oplevering te 

ondertekenen.  

E.6 Gemaakte afspraken voor een bezoek van DELTA (en/of en de door DELTA aangewezen 

personen) teneinde het Alarmsysteem te installeren kunnen tot 48 uur voor die afspraak 

kosteloos worden verzet of geannuleerd. Indien afspraken later dan de genoemde tijd 

worden verzet of geannuleerd zullen de Gebruiker kosten in rekening worden gebracht.  

E.7 De Gebruiker zal DELTA conform afspraak in de gelegenheid stellen de nodige 

werkzaamheden te verrichten. De betreffende personen zullen zich desgevraagd 

legitimeren.  

E.8 Indien de Gebruiker afspraken, zonder tijdige voorafgaande kennisgeving, niet nakomt, 

worden de Gebruiker de kosten van een vergeefs bezoek in rekening gebracht 
 

Artikel F MijnVeiligWonen  

F.1 Bij deze Dienst verwerkt het Beveiligingssysteem alle alarmmeldingen en worden deze in 

een beveiligde omgeving verwerkt en zijn daar terug te vinden. Ook de status van de 

Randapparatuur en de alarmmeldingen worden opgeslagen.  

F.2  Aansluiting op MijnVeiligWonen gaat via de internet verbinding van de Gebruiker.  

F.3 Bij beëindiging van het Abonnement, vervalt de toegang tot MijnVeiligWonen hetgeen tot 

gevolg heeft dat nog maar zeer beperkt van de functionaliteit van het Beveiligingssysteem 

gebruik kan worden gemaakt waardoor onder meer geen alarm meer gegeven dan wel 

gemeld kan worden. 


