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1. Startpagina 
Na het inloggen komt u terecht op de startpagina van MijnVeiligWonen. Dit is uw persoonlijke 
online omgeving waarin u uw Veilig Wonen-systeem kunt instellen en beheren.  

1.1 Navigatiebalk 
Bovenaan de pagina staat een navigatiebalk waarmee u rechtstreeks toegang krijgt tot de 
belangrijkste functies van Veilig Wonen. 
 

 
 
 

 

 1.1.1 Startpagina 
 
Als u op deze link klikt, keert u terug naar de startpagina van MijnVeiligWonen. 

 

 1.1.2 Apparatuur 
 
Hier kunt u uw Veilig Wonen-apparatuur beheren die u hebt aangeschaft en nieuwe 
apparatuur toevoegen. Lees meer 

 

 1.1.3 Triggers 
 
Via deze pagina kunt u triggers vastleggen die tijdens specifieke perioden moeten 
worden toegepast. Met triggers kunt verschillende apparaten instellen op uw gewenste 
manier, zodat bijvoorbeeld een lamp aangaat nadat een deur wordt geopend. Ook kunt u 
uw apparaat bijvoorbeeld laten reageren op de afwezigheid van beweging in plaats van 
op de aanwezigheid ervan. Lees meer 

 

 1.1.4 Contacten 
 
Hier kunt u de lijst beheren van vrienden die moeten worden gewaarschuwd bij bepaalde 
gebeurtenissen. Lees meer 

 

 1.1.5 Geschiedenis 
 
Deze pagina bevat de lijst van alle gebeurtenissen die worden vastgesteld door uw Veilig 
Wonen-systeem. Lees meer 

 

 1.1.6 Account 
 
Hier kunt u uw abonnementsgegevens voor Veilig Wonen bekijken en bewerken. Lees 
meer 

 

 1.1.7 Vrienden 
 
Via deze pagina beheert u de personen met een eigen pincode en/of sleutelhanger voor 
uw bedieningspaneel. Vrienden kunt u toevoegen als contactpersonen voor 
alarmmeldingen en informatieberichten. Lees meer 
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1.2 Functies van de startpagina 
 

 

1.2.1 Status gateway 

Met de Aan-, Thuis- of Uit-knop kunt u uw Veilig Wonen-systeem in- of uitschakelen. 
• Aan: uw Veilig Wonen-systeem is volledig actief en uw apparaten reageren wanneer 

gebeurtenissen zich voordoen.  
• Thuis: uw Veilig Wonen-systeem is gedeeltelijk actief. Het is de instelling die u gebruikt 

wanneer u thuis bent. U bepaalt zelf welke apparaten actief/inactief zijn en de wijze waarop 
de actieve moeten reageren in de Thuis-status. Zo kunt u bijvoorbeeld de benedenverdieping 
bewaken terwijl u boven slaapt. 

• Uit: uw Veilig Wonen-systeem is niet actief (behalve de rookmelder die altijd actief blijft als u 
hierover beschikt). 

1.2.2 Status alarmsysteem 

Deze indicator toont onmiddellijk de status van alle apparaten: 
• ‘OK’ betekent dat alle apparaten helemaal functioneel zijn. 
• ‘Niet OK’ betekent dat een apparaat mogelijk niet communiceert met de centrale. 
Voor meer informatie over de niet-functionele apparaten klikt u op ‘Niet OK’. 

1.2.3 Laatste alarmmeldingen 

Aan de rechterkant van de startpagina wordt weergegeven of er momenteel gebeurtenissen 
plaatsvinden. De laatste drie gebeurtenissen die zich voordeden, worden net onder de indicator 
‘Laatste alarmmeldingen’ weergegeven. 
Als er een gebeurtenis aan de gang is, wordt deze in het rood in een kadertje getoond. 

1.2.4 Alarmsysteem 

Als u gebruik maakt van een Veilig Wonen Alarmsysteem, kunt u hier klikken om terecht te 
komen in de sectie ‘Alarmsysteem’. Lees meer 

1.2.5 Camerasysteem 

Als u gebruik maakt van een Veilig Wonen Camerasysteem, kunt u hier klikken om terecht te 
komen in de sectie ‘Camerasysteem’. Lees meer 

1.2.6 Securitas 

Wanneer u gebruik maakt van een Veilig Wonen Alarmsysteem Premium of Alarmsysteem 
Super, komt u via deze knop terecht in de sectie Securitas. Lees meer 
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1.2.7 Help 

Als u klikt op ‘Help’, komt u terecht op de hulp- en supportpagina’s van DELTA Veilig Wonen. 

1.2.8 Handleiding 

Via de knop ‘Handleiding’ hebt u op elk moment toegang tot deze handleiding. 

1.2.9 Nieuwe apparatuur toevoegen 

Als u een extra accessoire hebt aangekocht, klik dan op ‘Nieuwe apparatuur toevoegen’ om het 
registratie- en configuratieproces op te starten. 

1.2.10 App downloaden 

Klik op het Apple- of Android-logo om toegang te krijgen tot de pagina van de mobiele 
applicatiewinkel. 
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2. Alarmsysteem 
De knop Alarmsysteem op de startpagina geeft u toegang tot alle functies van uw Veilig Wonen 
Alarmsysteem. 
 

Deze knop kunt u alleen gebruiken wanneer u gebruik maakt van een Veilig Wonen 

Alarmsysteem. 

 

2.1 Alarmcontrole 

 
Net zoals de startpagina geeft de pagina ‘Alarmcontrole’ u: 
• Informatie over de huidige status en eventueel actieve alarmmeldingen 
• Informatie over uw Veilig Wonen-systeem 
• De mogelijkheid om de status van uw gateway te wijzigen en hiermee uw Veilig Wonen-

systeem volledig te activeren (Aan), alleen te activeren wanneer u thuis bent (Thuis) of uit te 
schakelen (Uit). 

• Een overzicht van uw meest recente gebeurtenissen. 
 
Op deze pagina kunt u ook de interne sirene van het Veilig Wonen-systeem aan- en uitzetten. Als 
u de sirene uitschakelt, zal deze niet afgaan als er een gebeurtenis plaatsvindt. Uw Veilig 
Wonen-systeem blijft wel werken en u wordt gewaarschuwd via e-mail en/of sms. 

2.2 Alarmgebruikers 
Via de pagina ‘Alarmgebruikers’ kunt u sleutelhangers en pincodes voor de bedieningspaneel 
toekennen aan vrienden. Uw vrienden kunnen het systeem dan in- of uitschakelen met hun 
persoonlijke pincode of sleutelhanger. 
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Deze pagina toont alle alarmgebruikers die momenteel geregistreerd zijn voor uw account. 
• Bewerken – maakt het mogelijk pincodes en sleutelhangers voor het bedieningspaneel toe te 

kennen aan alarmgebruikers of te wijzigen. 
• Verwijderen – biedt de mogelijkheid om een alarmgebruiker te verwijderen. 
• Alarmgebruiker toevoegen – om nieuwe alarmgebruikers aan te maken. 
 

U kunt alleen een ‘vriend’ toevoegen als alarmgebruiker. Wanneer een contactpersoon 

aan wie u een sleutelhanger of een pincode voor het bedieningspaneel wilt geven nog 

niet in uw vriendenlijst voorkomt, klik dan eerst op de knop ‘Vrienden’ om hem of haar toe 

te voegen. 

2.3 Smart plugs 
De pagina ‘Smart plugs’ biedt u controlemogelijkheden en informatie over de smart plugs die u 
aan uw Veilig Wonen-systeem hebt toegevoegd. 

 
 
Elke smart plug die is aangesloten op uw Veilig Wonen-systeem staat op deze pagina. Elke 
smart plug kunt u aan- en uitzetten door te klikken op de knoppen AAN en UIT. 

2.4 Instellingen 
Via de pagina ‘Instellingen’ kunt u aftelperiodes voor uw alarm beheren. Een aftelperiode is de 
tijd waarin uw alarm na het instellen aftelt voordat deze geactiveerd wordt. Tijdens de 
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aftelperiode heeft u de tijd om het alarm uit te schakelen (nadat u de woning binnenkomt) of om 
de woning te verlaten (nadat u het alarm inschakelt). 
 

Als de aftelperiode is afgelopen, wordt het alarm ingeschakeld. Komt u de woning binnen 

en hebt u het alarm niet binnen de aftelperiode uitgeschakeld, dan zal het alarm direct 

afgaan. Ook als u het alarm instelt bij het verlaten van de woning en de deur is na de 

aftelperiode nog steeds geopend, zal het alarm direct afgaan.  

 
Door op de knop ‘Wijzigen’ te klikken, kunt u: 

 De duur van de aftelperiodes wijzigen 

 Het geluidssignaal in- en uitschakelen dat klinkt tijdens het aftellen 
 

 

3. Camerasysteem 
Via de knop ‘Camerasysteem’ op de startpagina krijgt u toegang tot alle functies die gekoppeld 
zijn aan de camera van uw Veilig Wonen-systeem.  
 

Deze knop kunt u alleen gebruiken wanneer u gebruik maakt van een Veilig Wonen 

Camerasysteem of wanneer u één of meerdere camera’s als accessoire hebt toegevoegd 

aan uw Veilig Wonen Alarmsysteem. 
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3.1 Live meekijken 

 
 
Klik op het stilstaande beeld van de camera die u live wilt bekijken. Hiermee opent u een nieuw 
scherm waarin het livebeeld te zien is.  
 
Zodra het nieuwe scherm met het livebeeld is geopend, vindt u onder het venster de volgende 
drie knoppen: 
• Opnameknop – start een opname van 30 seconden met de camera 
• Stopknop – stop met het streamen van het livebeeld 
• Volledig scherm – bekijk het livebeeld op volledig scherm 

3.2 Opnames 
Door ‘Opnames’ te selecteren in het menu links op de pagina, krijgt u de lijst te zien met de 
opnames die door de camera(‘s) zijn gemaakt. 
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Deze opnames 
zijn gemaakt na de detectie van een beweging of handmatig door u. 
 
Voor elke video kunt u: 
• de opname bekijken door het camerapictogram te klikken (onder ‘Video’). 
• de opname opslaan op uw computer door ‘Downloaden’ te selecteren. 
• de opname wissen door de optie ‘Verwijderen’ te selecteren. 
 

De video-opnames worden gedurende 30 dagen door DELTA Veilig Wonen bewaard en 

in dit overzicht getoond. Om opnames langer te bewaren, kunt u deze downloaden en 

opslaan. 

3.3 Instellingen 
Op deze pagina kunt u uw camera instellen. 
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Nadat u een van de camera’s van uw Veilig Wonen-systeem hebt geselecteerd, ziet u het MAC-
adres en het model van uw camera. 
 
U kunt instellen wanneer de bewegingsmelder actief is; in de Thuis-modus en/of in de Actief-
modus. 
 

Wanneer de optie ‘Bewegingsmelder actief’ voor zowel de Thuis-modus als de Actief-

modus op ‘UIT’ staat, maakt de camera geen opnames en stuurt deze geen e-mail- en/of 

sms-boodschappen om de gebruiker te waarschuwen voor de detectie van een 

beweging. 

 
Verder kunt u het WiFi-netwerk kiezen waarop u de camera wilt aansluiten en de streaming-
kwaliteit waarmee de camera livebeelden toont en opnames maakt. 
 
Om de lijst van beschikbare WiFi-netwerken af te beelden, klikt u op ‘Zoek wifi-netwerken’. 
Selecteer dan het netwerk waarop u uw camera wilt aansluiten. 
 

Om veiligheidsredenen worden enkel de netwerken getoond die beveiligd zijn door 

een WEP- of WPA-sleutel. 

 
Na het selecteren van uw WiFi-netwerk verschijnt er een extra regel op de pagina waarop u het 
wachtwoord van het WiFi-netwerk kunt invullen. Klik op ‘Volgende’ als u het WiFi-netwerk en 
juiste wachtwoord hebt ingevuld. 
 
Koppel de camera vervolgens los van de netwerkkabel, zodat de verbinding via het WiFi-netwerk 
tot stand kan komen. Klik op ‘Volgende’ als het POWER-lampje continue blijft branden en het 
NETWERK-lampje knippert of brandt met onderbrekingen. 
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4. Apparatuur 
De pagina ‘Mijn apparatuur’ geeft alle apparaten weer die zijn geregistreerd in uw Veilig Wonen-
systeem 

 
 
Van elk apparaat van uw Veilig Wonen-systeem worden het type, de naam, de locatie, de 
instellingen en de status weergegeven. Via de knop ‘Wijzigen’ krijgt u toegang tot de 
gedetailleerde gegevens van de apparaten en kunt u instellingen wijzigen. Aan sommige 
apparaten kunnen speciale instellingen worden toegekend, zodat ze anders reageren wanneer 
uw Veilig Wonen-systeem op ‘Thuis’ of ‘Actief’ staat. 
 

Als de status van een apparaat ‘Niet OK’ is, kunt u de oorzaak daarvan vinden via de 

knop ‘Geschiedenis’ in de navigatiebalk. 

 
De onderstaande tabel beschrijft de mogelijke instellingen: 
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Bescherming (Veilig Wonen-beschrijving en compatibiliteit van de functies en sensoren) 
Functie Beschrijving 

 
Bedienings-
paneel 
 

Deur-
/raamcontact 
 

Bewegings-
melder 
 

Sleutel-
hanger 
 

Rook-
melder 

Inbraak 
 

Triggert altijd een 
alarm/gebeurtenis wanneer 
de centrale in de modus 
‘Thuis’ of ‘Actief’ staat. 

Nee Ja Ja Nee Nee 

Toegangszone 
 

Start de aftelling wanneer 
de sensor een event 
detecteert en de centrale in 
de status ‘Actief’ of ‘Thuis’ 
staat. Er gaat een alarm 
af als de centrale niet in de 
modus ‘Inactief’ wordt 
geplaatst voor het einde 
van de aftelling. 

Nee Ja Ja Nee Nee 

Bewoners thuis 
 

De sensor wordt 
genegeerd wanneer de 
centrale in de ‘Thuis’-
modus staat. Maar hij 
reageert op een ‘Inbraak’ 
op dezelfde manier als 
wanneer de centrale in de 
‘Actief’-modus staat. 

Nee Ja Ja Nee Nee 

Thuistoegang 
 

Veroorzaakt automatisch 
een alarm behalve tijdens 
de toegangsperiode tot de 
woning. De periode is gelijk 
aan de duur van de 
aftelling die eerder werd 
gestart door een sensor in 
de ‘Toegangszone’-modus. 

Nee Ja Ja Nee Nee 

24 uur 
 

Laat automatisch een 
alarm afgaan, in welke 
modus de centrale ook 
staat: ‘Inactief’, ‘Thuis’ of 
‘Actief’. 

Nee Ja Ja Nee Ja 

Paniek 
 

Verzendt een paniekalarm 
wanneer de HELP-knop op 
de sleutelhanger 
gedurende meer dan 3 
seconden wordt ingedrukt, 
ongeacht of de centrale 
actief is of niet. Bij de 
activering van het 
paniekalarm worden al uw 
contacten tegelijk 
gewaarschuwd. 

Nee Ja Nee Nee Nee 

 
Nieuwe apparatuur toevoegen 
Om extra apparatuur toe te voegen, klikt u op de knop ‘Nieuwe apparatuur toevoegen’. Er 
verschijnt een interactieve installatieprocedure die u helpt bij de installatie en activering van een 
apparaat. 
 

4.1 Status van camera 
Als uw camera na registratie op de status ‘Offline’ staat en u maakt gebruik van een 
netwerkkabel, verwijder dan de netwerkkabel en sluit deze na 10 seconden opnieuw aan.  
 
Maakt u gebruikt van een draadloze verbinding en is de status van uw camera ‘Offline’, dan is het 
wachtwoord van uw WiFi-netwerk mogelijk niet correct.  
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Het Veilig Wonen-systeem herkent bij registratie namelijk niet of uw WiFi-wachtwoord klopt. Ook 
als het wachtwoord niet klopt, wordt het instellen van de draadloze functie van de camera 
afgerond. 
 
Om het wachtwoord van uw WiFi-netwerk opnieuw in te stellen, volgt u de stappen zoals 
beschreven in hoofdstuk 3.3 Instellingen. 
 

5. Triggers 
U krijgt toegang tot de pagina ‘Mijn triggers’ door in de navigatiebalk bovenaan te klikken op 
Triggers. 
 
Via de pagina ‘Triggers’ kunt u bepalen bij welke gebeurtenissen e-mail- en/of sms-berichten 
worden gestuurd. U kunt hier bijvoorbeeld aangeven of berichten moeten worden verstuurd op 
basis van het tijdstip, de dag of de status van uw apparaten. U kunt ook verschillende apparaten 
op elkaar afstemmen, waarbij een gebeurtenis van één apparaat ervoor zorgt dat een ander 
apparaat hierop reageert. 
 
U kunt bijvoorbeeld instellen dat u elke dag van de week een boodschap ontvangt als het alarm 
niet wordt uitgeschakeld tussen 15 en 16 uur, het tijdstip waarop uw kind thuiskomt van school. 
 

 
 
De pagina geeft een overzicht van de triggers die u hebt aangemaakt. 
• Op de pagina kunt u: 

• Een trigger toevoegen – hier kunt u een nieuwe trigger toevoegen, op basis van de 
voorwaarden die u instelt. 

• Een trigger wijzigen – hier kunt u de instellingen van een bestaande trigger wijzigen. 
• Een trigger verwijderen - hier kunt u een bestaande trigger verwijderen. 

5.1 Triggers toevoegen 
Nadat u ‘Trigger toevoegen’ hebt geselecteerd, komt u op een nieuwe pagina waarop u een 
nieuwe trigger kunt toevoegen, op basis van de voorwaarden die u instelt.  
 

Per trigger kunt u slechts één apparaat koppelen aan de voorwaarden die u instelt. Als u 

meerdere triggers wilt inschakelen in het geval van een gebeurtenis, dan kunt u keren 

dezelfde voorwaarden instellen en deze bij iedere trigger aan een ander apparaat 

koppelen. 
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 Voer een naam in van de nieuwe trigger 

 Selecteer het type trigger dat u wenst toe te voegen 

 Kiest u bij type trigger voor ‘Tijdstip’, selecteer dan de tijd (uren : minuten) waarop de 
trigger geactiveerd moet worden 

 Kiest u bij type trigger voor één van uw apparaten, vul dan onderaan de pagina de 
gewenste starttijd en eindtijd waarop het de trigger actief moet zijn. 

 Selecteer bij Actie welke reactie er moet plaatsvinden 

 Nadat u de dag(en) hebt bepaald waarin uw trigger actief zal zijn, klikt u op ‘Bewaren’ om uw 
trigger te registreren. 

 
Het systeem kan ook de afwezigheid van een event detecteren (bijv. ‘Deur niet open’) tijdens een 
bepaalde periode en een e-mail/sms versturen na deze periode. In dit geval ontvangt u een 
bericht dat niemand de deur heeft geopend tijdens de bepaalde periode. 
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De triggers worden alleen verstuurd naar de personen uit de ‘Contactlijst voor de 

informatieberichten’. U kunt die lijst aanpassen via ‘Contacten’ in de navigatiebalk. 

6. Contacten 
De pagina ‘Contacten’ toont de contactpersonen die worden gewaarschuwd wanneer uw Veilig 
Wonen-systeem gebeurtenissen detecteert. 

 
Er zijn twee lijsten met contacten: 
• Contactenlijst voor alarmmeldingen 

De contacten in deze lijst worden gewaarschuwd als uw Veilig Wonen-systeem een 
gebeurtenis detecteert die uw leven of eigendom bedreigt. 
• Bij een levensbedreigende gebeurtenis (bijv. rook gedetecteerd) worden alle contacten in 

deze lijst tegelijk gewaarschuwd. 
• Bij een gebeurtenis die uw eigendom bedreigt (bijv. inbraakalarm) worden de contacten in 

deze lijst één voor één gewaarschuwd in de volgorde die u bepaalt. Hierbij zal een 
interval zijn tussen de waarschuwingen, zodat u of uw contactpersoon de tijd heeft om te 
reageren op het bericht. 

• Contactenlijst voor informatieberichten 
De contactpersonen in deze lijst worden gewaarschuwd bij minder belangrijke 
gebeurtenissen die worden getriggerd door uw apparaten (bijv. batterij bijna leeg of een 
gebeurtenis die handmatig is vastgelegd in de sectie ‘Triggers’). 

 
• U bepaalt zelf per contactpersoon of berichten worden verstuurd per e-mail, per sms of 

beide. Klik hiervoor op ‘Vrienden’ in de navigatiebalk en voeg hier een e-mailadres, 
telefoonnummer of beide toe. Als u alleen een e-mailadres toevoegt, wordt de 
contactpersoon alleen per e-mail op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat u hebt 
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ingevuld. Vult u alleen een telefoonnummer in, dat worden berichten alleen via sms 
verstuurd. Wanneer u zowel een e-mailadres als een telefoonnummer invult, worden 
berichten via beide kanalen verstuurd. 

 

Alleen personen die als vriend geregistreerd zijn, kunt u toevoegen aan de lijst met 

contactpersonen (zie hoofdstuk ‘Vrienden’ voor meer informatie). 

 
Om een alarmmelding of een informatiebericht te bevestigen, kan de contactpersoon: 
• Klikken op de link die wordt weergegeven in de ontvangen e-mail of sms; 
• De mobiele applicatie openen en drukken op de knop ‘Het event beheren’ 

 

Wanneer een van de contactpersonen een alarmmelding of een informatiebericht 

bevestigt, worden de andere contactpersonen die deze boodschap ook ontvingen, 

hiervan op de hoogte gebracht. 

 
Contactpersonen toevoegen en de volgorde bepalen waarin ze gewaarschuwd worden: 
• Om een contactpersoon toe te voegen, drukt u op ‘Nieuw contact toevoegen’. U ziet dan de 

lijst met vrienden (die u hebt toegevoegd via ‘Vrienden’ in de navigatiebalk) die nog niet zijn 
aangewezen als contactpersoon: 

• U kunt één of meer vrienden selecteren om toe te voegen aan de lijst. Standaard verschijnen 
ze onderaan de lijst. 

• U kunt maximaal zes contactpersonen toewijzen voor alarmmeldingen en maximaal twee 
voor informatieberichten. 

• Om de volgorde van de lijst te bepalen, gebruikt u de pijltjes naar boven en naar beneden 
om contactpersonen hoger of lager in de lijst te plaatsen. De contactpersoon bovenaan de 
lijst ontvangt meldingen als eerste. In geval van een levensbedreigende gebeurtenis worden 
alle contacten tegelijk gewaarschuwd, ongeacht de volgorde van de lijst. 
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7. Geschiedenis 
De pagina ‘Geschiedenis’ toont alle gebeurtenissen die door uw Veilig Wonen-systeem zijn 
waargenomen, ongeacht het apparaat dat ze heeft geregistreerd. 
 
Er zijn meerdere filters beschikbaar om gemakkelijk specifieke gebeurtenissen te vinden. 
 
Als een gebeurtenis is gekoppeld aan een afbeelding of video, zal er een beeld- of 
camerapictogram worden getoond. Door op dit pictogram te klikken, ziet u automatisch de 
afbeelding of de video over de desbetreffende gebeurtenis. 

 

Opnieuw instellen 
 
Verversen 

 Wanneer u klikt op de knop ‘Verversen’, wordt de lijst met gebeurtenissen opnieuw geladen, 
zodat u de meest recente lijst met gebeurtenissen ziet.   
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8. Account 
 

 
 
Op de pagina ‘Account’ kunt u uw accountgegevens inzien en eventueel bewerken.  
 
Deze accountgegevens worden gebruikt door Securitas om contact met u op te nemen. 
 

Bij foutieve accountgegevens of wanneer u verhuist, dient u uw gegevens zelf te 

bewerken via deze pagina. Controleer de gegevens daarom goed. 
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9. Vrienden 
Via de pagina ‘Vrienden’ beheert u de personen met een eigen pincode en/of sleutelhanger voor 
uw bedieningspaneel. Ook kunt u het e-mailadres en het mobiele nummer van vrienden 
toevoegen, waarna u deze vrienden kunt toevoegen als contactpersonen voor alarmmeldingen 
en informatieberichten. 

 
 

9.1 Nieuwe vriend toevoegen 
Als u klikt op ‘Nieuwe vriend toevoegen’ opent een nieuw scherm waarin u de gegevens van een 
nieuwe vriend kunt invullen. Behalve titel, voornaam en achternaam kunt u hier een e-mailadres 
en mobiel nummer invullen.  
 
Om het mogelijk te maken dat vrienden worden gewaarschuwd per e-mail of sms, moet u 
minstens één e-mailadres mobiel nummer toevoegen. Als u alleen een e-mailadres toevoegt, 
wordt de contactpersoon alleen per e-mail op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat u hebt 
ingevuld. Vult u alleen een mobiel nummer in, dat worden berichten alleen via sms verstuurd. 
Wanneer u zowel een e-mailadres als een mobiel nummer invult, worden berichten via beide 
kanalen verstuurd. 
 

Nadat u een vriend hebt toegevoegd, ontvangt deze nog niet direct berichten in het geval 

van alarmmeldingen of informatieberichten. Hiervoor dient u de vriend toe te voegen als 

contactpersoon door op ‘Contacten’ te klikken in de navigatiebalk.  

9.2 Vrienden bewerken 
Nadat u de gegevens hebt ingevuld en klikt op ‘Bewaren’ verschijnt de nieuwe vriend op de 
pagina ‘Mijn vrienden’. Vervolgens kunt voor deze nieuwe vriend cameramachtigingen 
toevoegen, een pincode toevoegen en een sleutelhanger met afstandsbediening toevoegen. Dit 
kunt u doen door op de bijbehorende pictogrammen van de vriend te klikken. 
 
Cameramachtigingen toewijzen 
• Klik op het camera-pictogram en selecteer welke rechten u wilt toekennen aan de vriend: 
• Als u de gebruiker toegang verleent tot de camera, krijgt deze alleen na gebeurtenissen een 

bericht via e-mail en/of sms met hierin een verwijzing naar opgenomen camerabeelden, 
zodat deze kan zien wat er gebeurd is. 
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Het betreft alleen opgenomen beelden van gebeurtenissen. Vrienden kunnen geen 

livebeelden bekijken. 

 
De toegang tot het bedieningspaneel bepalen: elke gebruiker kunt u een persoonlijke code geven 
voor het gebruik van het bedieningspaneel in uw woning.  
• Klik hiervoor op het toetsenbord-pictogram.  
• U wordt dan doorverwezen naar de sectie ‘Alarmgebruikers’  
• Hier kunt u de persoonlijke code invoeren die uw vriend moet gebruiken om het alarm te 

activeren of deactiveren via het bedieningspaneel in uw woning. 
 
Sleutelhangers toekennen: u kunt een van de sleutelhangers van uw Veilig Wonen-systeem 
toekennen aan een vriend. 
• Klik hiervoor op het sleutelhanger-pictogram,  
• U wordt dan doorverwezen naar de sectie ‘Alarmgebruikers’  
• Hier kunt u een sleutelhanger toekennen aan uw vriend. 

 
Wilt u na het toevoegen van een vriend het e-mailadres of het mobiele nummer alsnog 
toevoegen of wilt u de ingevoerde gegevens bewerken, klik dan op het enveloppictogram of het 
telefoonpictogram en voeg de gegevens toe of bewerk deze. 
 

Het is niet mogelijk om Vrienden toegang te geven tot de persoonlijke omgeving van 

DELTA Veilig Wonen. Inloggen in de persoonlijke omgeving is alleen mogelijk met uw 

eigen inlognaam en wachtwoord.  
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10. Securitas 
Securitas behoort tot de grootste alarmcentrales van Nederland. Als u gekozen hebt voor een 
Alarmsysteem Premium of Alarmsysteem Super, staat u bij Securitas in directe verbinding met de 
alarmcentrale, de meest moderne in zijn soort. De alarmcentrale beschikt over vakkundig 
getrainde en professionele centralisten die zorg dragen voor een correcte verwerking van de 
ontvangen alarmmeldingen. 
 
Om toegang te krijgen tot uw Securitas-dienst klikt u op de Securitas-knop op de startpagina. 

 

10.1 Overzicht 
Dit scherm biedt u een overzicht van alle functies van uw Securitas-dienst en ook de status 
ervan. 

 
 
In het overzicht ziet u het adres van uw pand, dat door Securitas bewaakt wordt. Deze 
adresgegevens beheert u zelf. Bij foutieve accountgegevens of wanneer u verhuist, dient u uw 
gegevens zelf te bewerken via de sectie ‘Account’ in de navigatiebalk. 
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Ook vindt u hier het Veilig Wonen-abonnement dat u hebt gekozen: Alarmsysteem Premium of 
Alarmsysteem Super.  
 
Securitas-ondersteuning geeft aan of de meldkamer van Securitas uw Veilig Wonen-systeem op 
dit moment beheert. Als de status hiervan staat op ‘Niet Actief’, onderneemt Securitas geen actie 
bij een eventuele gebeurtenis. 
 

De meldkamer van Securitas beheert alleen alarmen als uw Veilig Wonen-systeem 

geactiveerd is. 

 
Bewaking Securitas: laat zien of de alarmen die Veilig Wonen heeft geactiveerd, in handen 
genomen worden door de meldkamer van Securitas. 

 Hebt u een Alarmsysteem Super, dan is de status altijd Actief, Securitas neemt de alarmen 
altijd over. 

 Hebt u een Alarmsysteem Premium, dan is de status: 

 Actief tijdens een gereserveerde periode. 

 Inactief wanneer er geen periode gereserveerd is. 
 
Systeemtest: om de optimale werking van uw Veilig Wonen-systeem te blijven garanderen, moet 
uw systeem getest worden na elke toevoeging van een apparaat of zodra een van uw apparaten 
niet-functioneel is (bijvoorbeeld: lege batterij). Het is ook aan te raden om minstens een keer per 
jaar uw hele systeem te testen. 

 U ziet de status ‘Geldig’ indien vooraf een correcte test van het systeem werd uitgevoerd en 
wanneer al uw sensoren (behalve smart plugs) werken. 

 U ziet de status ‘Te Herhalen’ wanneer een test van het systeem nodig is (bijvoorbeeld na 
toevoeging van een apparaat), wanneer een van uw apparaat niet-functioneel is (behalve 
smart plugs) of wanneer de laatste test is mislukt. 

 
Meer informatie over het testen van uw systeem, leest u in de sectie ‘Systeemtest’. 

10.2 Contacten voor Securitas 
Dit scherm toont de lijst met contacten met wie Securitas contact opneemt in geval van een 
alarm. De medewerker van de Securitas-meldkamer zal contact opnemen met elke persoon op 
de lijst in de volgorde waarop ze op het scherm staan, te beginnen met het vaste nummer van de 
locatie als dat opgegeven werd tijdens de registratie. 
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U kunt contactpersonen toevoegen aan deze contactenlijst voor Securitas. Hiervoor dient u deze 
eerst toe te voegen aan de pagina ‘Vrienden’ en een e-mailadres en/of mobiel nummer in te 
voeren, zoals hieronder te zien: 
 

 
 
Nadat u vrienden hebt toegevoegd, kunt u via ‘Contacten’ in de navigatiebalk bepalen welke van 
deze vrienden worden benaderd in het geval van alarmmeldingen. Dit doet u door aan de 
linkerkant van de pagina (onder ‘contactenlijst voor alarmmeldingen’)  te klikken op ‘Nieuwe 
vrienden toevoegen’.  
 
Zoals hieronder te zien, kunt u via een nieuw venster aanvinken welke van uw toegevoegde 
vrienden moeten worden ingeschakeld in het geval van alarm. U kunt maximaal 5 vrienden 
toevoegen aan deze contactlijst. 
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Na het toevoegen van de vrienden in de contactenlijst voor alarmmeldingen, verschijnen deze 
aan de linkerkant van de pagina, zoals hieronder te zien is: 
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Door middel van de pijltjes kunt u de volgorde bepalen waarin de contacten worden benaderd. 
Met de contactpersoon bovenaan de lijst wordt in geval van alarm als eerste contact opgenomen 
door Securitas. Als deze niet reageert op de alarmmelding, wordt het tweede contact in de lijst 
benaderd, enzovoort. 
 

Bij een levensbedreigende gebeurtenis (bijv. rook gedetecteerd) worden alle contacten in 

deze lijst tegelijk gewaarschuwd. 

 
Na het toevoegen van de vrienden aan de contactenlijst voor alarmmeldingen en het bepalen van 
de door u gewenste volgorde, kunt u terugkeren naar de sectie ‘Contacten voor Securitas’. U ziet 
hier dat de zojuist gemaakte wijzigingen hier te zien zijn, zoals hieronder: 
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Het aanvullen van de contactenlijst, het wijzigen van de volgorde of het verwijderen van vrienden 
uit de contactenlijst kunt u doen via de secties ‘Vrienden’  en ‘Contacten’.  
 

10.3 Systeemtest 
Op deze pagina kunt u op elk moment uw systeem testen. Klik op de knop ‘Test nu’ en volg de 
instructies op het scherm. 

 
 
Dit scherm toont de datum waarop een complete systeemtest wordt aanbevolen en het resultaat 
van voorgaande testen. 
 
Het is voor de goede werking van uw systeem en de optimale behandeling van de alarmen door 
Securitas aan te bevelen om minstens een keer per jaar een systeemtest uit te voeren. 


