
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELTA Veilig Wonen 

 

 

Gebruikershandleiding 

Registratie   



 

Gebruikershandleiding Registratie DELTA Veilig Wonen Pagina 2 van 49 

Inhoudsopgave  

1. Inloggen met uw DELTA account ................................................................................................... 4 
Maak uw DELTA account aan............................................................................................................. 4 
Koppel uw gegevens ........................................................................................................................... 5 

2. Welkom bij DELTA Veilig Wonen ................................................................................................... 6 

3. Veilig Wonen account aanmaken ................................................................................................... 6 
Algemene voorwaarden ...................................................................................................................... 7 

4. Activeren Securitas-optie ................................................................................................................ 7 
Activeren Securitas-optie – stap 2 ...................................................................................................... 9 
Activeren Securitas-optie – stap 3 .................................................................................................... 10 
Activeren Securitas-optie – verificatiecode ....................................................................................... 10 
Activeren Securitas-optie – stap 4 .................................................................................................... 11 
Activeren Securitas-optie – succesvol .............................................................................................. 12 

5. Instellen van de gateway .............................................................................................................. 12 
Instellen van de gateway – MAC-adres invoeren ............................................................................. 13 
Instellen van de gateway – positioneren ........................................................................................... 13 
Instellen van de gateway – met internet verbinden........................................................................... 14 
Instellen van de gateway – inschakelen ........................................................................................... 15 
Instellen van de gateway – internetverbinding .................................................................................. 15 
Instellen van de gateway – registratie ............................................................................................... 16 
Instellen van de gateway – softwarecontrole .................................................................................... 16 
Instellen van de gateway – software gecontroleerd .......................................................................... 17 
Instellen van de gateway – succesvol geregistreerd ........................................................................ 17 

6. Accessoires toevoegen ................................................................................................................. 18 
Accessoires toevoegen – activeren .................................................................................................. 19 
Accessoires toevoegen – overzicht .................................................................................................. 20 
Accessoires toevoegen – leermodus inschakelen ............................................................................ 21 
Accessoires toevoegen – koppelen aan gateway ............................................................................. 22 
Accessoires toevoegen – leermodus uitschakelen ........................................................................... 23 
Accessoires toevoegen – nieuw overzicht ........................................................................................ 24 

7. Eerste systeemtest ....................................................................................................................... 25 
Eerste systeemtest – voorbereiding .................................................................................................. 25 
Eerste systeemtest – testen accessoires .......................................................................................... 26 
Eerste systeemtest – voltooid ........................................................................................................... 27 

8. Plaatsen accessoires .................................................................................................................... 28 
Plaatsen accessoires – bedieningspaneel ........................................................................................ 29 
Plaatsen accessoires – bewegingsmelder positioneren ................................................................... 30 
Plaatsen accessoires – bewegingsmelder vastmaken ..................................................................... 31 
Plaatsen accessoires – rookmelder positioneren ............................................................................. 32 
Plaatsen accessoires – rookmelder vastmaken................................................................................ 33 

9. Laatste systeemtest ...................................................................................................................... 34 
Laatste systeemtest – voorbereiding ................................................................................................ 34 
Laatste systeemtest – voltooid .......................................................................................................... 35 
Laatste systeemtest – testmodus uitschakelen ................................................................................ 35 
Laatste systeemtest – Extra accessoires .......................................................................................... 36 

10. Camera installeren ........................................................................................................................ 37 
Camera installeren – aansluiten op netstroom ................................................................................. 37 
Camera installeren – MAC-adres invoeren ....................................................................................... 38 
Camera installeren – registreren ....................................................................................................... 38 
Camera installeren – controle systeemsoftware ............................................................................... 39 
Camera installeren – instellingen sturen ........................................................................................... 39 
Camera installeren – systeemsoftware aanpassen .......................................................................... 40 
Camera installeren – systeemsoftware aangepast ........................................................................... 40 
Camera installeren – draadloze verbinding ...................................................................................... 41 
Camera installeren – WiFi-netwerk kiezen ....................................................................................... 41 



 

Gebruikershandleiding Registratie DELTA Veilig Wonen Pagina 3 van 49 

Camera installeren – WiFi-wachtwoord invoeren ............................................................................. 42 
Camera installeren – draadloze instellingen bijwerken ..................................................................... 43 
Camera installeren – draadloze instellingen bijgewerkt .................................................................... 44 
Camera installeren – voltooid ............................................................................................................ 45 

11. Succes .......................................................................................................................................... 46 

12. Activeren van Securitas ................................................................................................................ 46 
Overzicht ........................................................................................................................................... 47 
Contacten voor Securitas .................................................................................................................. 48 
Systeemtest....................................................................................................................................... 49 

  



 

Gebruikershandleiding Registratie DELTA Veilig Wonen Pagina 4 van 49 

1. Inloggen met uw DELTA account

 
Voordat u kunt beginnen met het installeren van uw Veilig Wonen-systeem, dient u eerst in te 
loggen met uw DELTA account.  
 
Als u al een DELTA account hebt aangemaakt, bijvoorbeeld voor toegang tot MijnDELTA, dan 
kunt u uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken. Heeft u nog geen DELTA 
account aangemaakt, klik dan op ‘Ik heb nog geen DELTA account’ om deze aan te maken.  
 

Maak uw DELTA account aan 

 
Als u nog geen DELTA account hebt, kunt u een nieuw DELTA account aanmaken door alle 
velden in te vullen. De gebruikersnaam en het wachtwoord dat u hier invoert, gebruikt u na 
registratie ook om in te loggen op de persoonlijke omgeving van DELTA Veilig Wonen. 
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Koppel uw gegevens 

 
Nadat u bent ingelogd met uw DELTA account of zojuist een DELTA account hebt aangemaakt, 
kunt u uw ZeelandNet-gegevens koppelen aan uw DELTA account. De gebruikersnaam van uw 
DELTA account is reeds ingevuld. Door ook de inloggegevens van ZeelandNet in te vullen, die u 
onder andere gebruikt voor toegang tot uw Persoonlijke informatie Pagina, koppelt u uw 
gegevens aan uw DELTA account en bent u klaar om te beginnen met het installeren van DELTA 
Veilig Wonen. 
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2. Welkom bij DELTA Veilig Wonen 

 
U bent succesvol ingelogd met uw DELTA account en hebt uw gegevens gekoppeld. U begint nu 
met het installeren van uw Veilig Wonen-systeem.  

3. Veilig Wonen account aanmaken 
Eerst vragen wij u om een Veilig Wonen account aan te maken.  

 
 
De meeste velden zijn alvast voor u ingevuld, aan de hand van uw DELTA account. Vul deze 
velden aan door de ontbrekende gegevens in te vullen en klik op ‘Volgende’. 
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Algemene voorwaarden 
Nadat u uw Veilig Wonen account heeft aangemaakt, worden de algemene voorwaarden van 
DELTA Veilig Wonen getoond. We raden u aan om deze zorgvuldig door te lezen. U kunt er ook 
voor kiezen om de algemene voorwaarden op te slaan als .pdf-bestand door te klikken op de 
knop ‘downloaden’. 
 
Om verder te gaan met de registratie, geeft u aan dat u akkoord gaat met de algemene 
voorwaarden en klikt u op ‘Volgende’. 

 

4. Activeren Securitas-optie 
Als u heeft gekozen voor een Alarmsysteem Premium of Alarmsysteem Super, komt uw Veilig 
Wonen-systeem in contact te staan met de alarmcentrale van Securitas.  
 
Heeft u voor een Veilig Wonen-abonnementen gekozen zonder ondersteuning van Securitas, ziet 
u onderstaande scherm niet en gaat u direct door naar het instellen van de gateway. Sla in dit 
geval onderstaande stappen over en volg de instructies vanaf 5. Instellen van de gateway. 
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Activeren Securitas-optie – stap 2 

 
Vul hier uw persoonlijke gegevens in voor optimale communicatie met de alarmcentrale van 
Securitas. Een deel van de gegevens is al voor u ingevuld, op basis van uw DELTA account. Vul 
deze gegevens aan door de ontbrekende velden in te vullen en wijzig waar nodig de reeds 
ingevulde velden. Het veld ‘Vast telefoonnummer’ is niet verplicht. Klik op ‘Volgende’ als alle 
velden volledig en juist zijn ingevuld.  
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Activeren Securitas-optie – stap 3 

 
 
Controleer uw zojuist ingevulde gegevens en geef aan of uw informatie correct is. Als dit het 
geval is, klik dan op ‘Volgende’ om uw gegevens te bevestigen.  
 

Activeren Securitas-optie – verificatiecode 

 
 
Na het bevestigen van uw gegevens voor Securitas, ontvangt u een e-mail die afkomstig is van 
‘alerts@intamac.com’ en een code bevat van acht karakters. Deze persoonlijke Securitas-
verificatiecode heeft u nodig om de contractbevestiging voort te zetten. 
 
Let op: Heeft u geen e-mail ontvangen in uw Postvak IN? Mogelijk staat het bericht in de map 
‘Ongewenste e-mail’. U herkent het bericht aan de afzender alerts@intamac.com en het 
onderwerp “Securitas-verificatiecode”. 
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Na het installeren van uw Veilig Wonen-systeem kunt u ervoor kiezen om alarmmeldingen en/of 
informatieberichten per e-mail te ontvangen. De berichten ontvangt u in dat geval van dezelfde 
afzender: alerts@intamac.com. Daarom raden wij aan om deze afzender te vertrouwen en toe te 
voegen aan uw contactpersonen, zodat u toekomstige berichten van dit adres direct in uw 
Postvak IN ontvangt. 

Activeren Securitas-optie – stap 4 

 
Vul de verificatiecode die u per e-mail ontving in en bevestig uw inschrijving door de optie aan te 
vinken en op ‘Volgende’ te klikken. Als u geen e-mail hebt ontvangen of de code wordt niet 
geaccepteerd, vink dan het tweede vinkje aan en klik op ‘Terug’ om een nieuwe e-mail met 
Securitas-verificatiecode te ontvangen.  
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Activeren Securitas-optie – succesvol 

 
Uw account is succesvol aangemaakt. Klik op ‘Volgorde’ om uw systeem in te stellen. 
 

5. Instellen van de gateway 

 
Klik op ‘Volgende’ om uw gateway in te stellen. 
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Instellen van de gateway – MAC-adres invoeren 

 
 
De eerste stap van de registratie van uw gateway is het invoeren van uw MAC-adres. Vul de 
laatste zes tekens in en klik op ‘Volgende’ om door te gaan. 
 

Instellen van de gateway – positioneren 
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Nadat u het MAC-adres van de gateway hebt ingevoerd, bevestigt u de meegeleverde steun aan 
de onderkant van de gateway. Klik vervolgens op ‘Volgende’. 
 

Instellen van de gateway – met internet verbinden 

 
 
Vervolgens verbindt u uw gateway met uw modem of router zoals beschreven op de pagina. Klik 
op ‘Volgende’.  
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Instellen van de gateway – inschakelen 

 
 
Nadat de gateway is aangesloten op uw modem of router, sluit u de voedingskabel aan op de 
gateway en steekt de stekker in een stopcontact. Zet daarna de batterijschakelaar aan, zoals 
beschreven op de pagina en klik op ‘Volgende’. 
 

Instellen van de gateway – internetverbinding 

 
 
Nadat u de gateway hebt aangesloten op de modem of router en voorzien hebt van stroom, zal 
het bovenste lampje gaan branden en het onderste lampje kort knipperen, totdat deze ook begint 
te branden. Wanneer beide lampjes continue groen branden, kunt u op ‘Volgende’ klikken.  



 

Gebruikershandleiding Registratie DELTA Veilig Wonen Pagina 16 van 49 

Instellen van de gateway – registratie 

 
 
Nadat beide lampjes groen branden en u in het registratieproces hebt doorgeklikt, wordt uw 
gateway geregistreerd. Dit kan enkele momenten duren, wacht daarom totdat het volgende 
scherm verschijnt. 
 

Instellen van de gateway – softwarecontrole 

 
 
Nadat de gateway succesvol is geregistreerd, zal worden gecontroleerd of de meest recente 
software is geïnstalleerd. Om met deze controle te beginnen, klikt u op ‘Volgende’ en wacht u 
enkele ogenblikken totdat de software is gecontroleerd en eventueel is bijgewerkt.  
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Instellen van de gateway – software gecontroleerd 

 
 
Als de meest recente versie van de software is gevonden, kunt u de installatie van uw Veilig 
Wonen-systeem voortzetten door op ‘Volgende’ te klikken. 
 

Instellen van de gateway – succesvol geregistreerd 

 
 
Na de software-controle is het registreren van de gateway afgerond. Wanneer u op ‘Volgende’ 
klikt, gaat u verder met het toevoegen van accessoires.  
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6. Accessoires toevoegen 

 
 
De gateway vraagt de informatie over uw accessoires op. Dit kan enkele momenten duren.  
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Accessoires toevoegen – activeren 

 

 
 
Op deze pagina leest u hoe u uw accessoires activeert, voordat u deze kunt koppelen aan uw 
gateway. 
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Accessoires toevoegen – overzicht 

 
 
Op deze pagina ziet u een overzicht van uw accessoires. Een Veilig Wonen Alarmsysteem 
bestaat uit een basispakket met bedieningspaneel, bewegingsmelder en deur- en raamcontact. 
De gateway heeft deze accessoires alvast herkend en toegevoegd aan uw Veilig Wonen-
systeem. 
 
Klik op de knop ‘Accessoire toevoegen’ als nog niet alle accessoires die u heeft, in het overzicht 
op deze pagina staan. 
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Accessoires toevoegen – leermodus inschakelen 

 
 
Om accessoires toe te voegen, moet de gateway in de ‘leermodus’ staan. Druk hiervoor de 
‘Learn’-knop in (u hoort 1 piep) en houd deze ingedrukt totdat u een tweede piep hoort en het 
bovenste lampje van de gateway groen begint te knipperen. Klik vervolgens op ‘Volgende’. 
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Accessoires toevoegen – koppelen aan gateway 

 

 
 
U ziet hier per accessoire wat u moet doen om deze te activeren. Volg de instructies op deze 
pagina en klik op ‘Volgende’ als het toevoegen van accessoires voltooid is.  
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Accessoires toevoegen – leermodus uitschakelen 

 
 
Nadat alle accessoires toegevoegd zijn, kan de leermodus van de gateway weer worden 
uitgezet. Klik op ‘Volgende’ als het bovenste lampje op de gateway continue brandt. 
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Accessoires toevoegen – nieuw overzicht  

 
 
Na het toevoegen van uw accessoires en het verlaten van de leermodus, ziet u opnieuw het 
overzicht van de geactiveerde accessoires. Wilt u nog meer accessoires toevoegen, klik dan 
nogmaals op de knop ‘Accessoire toevoegen’ en herhaal de zojuist gevolgde stappen. Klik op 
‘Volgende’ als u klaar bent met het toevoegen van accessoires. 
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7. Eerste systeemtest 

 
 
Uw systeem zal getest worden voor een goede werking. Klik op ‘Test starten’. 
 

Eerste systeemtest – voorbereiding 

 
 
Het voorbereiden op de tests kan enkele momenten duren. 
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Eerste systeemtest – testen accessoires 

 
 
Op deze pagina kunt u uw accessoires testen. Door met de muis op de betreffende accessoire te 
gaan staan, leest u wat u moet doen om de test uit te voeren. Voor ieder accessoire geldt, dat er 
een vinkje in de afbeelding komt te staan als de test is gelukt, zoals op onderstaande afbeelding 
te zien is. 
 



 

Gebruikershandleiding Registratie DELTA Veilig Wonen Pagina 27 van 49 

 
 
Klik op ‘Volgende’ als u klaar bent met het testen van uw accessoires. 

Eerste systeemtest – voltooid 

 
 
De eerste test is gelukt, uw accessoires zijn herkend door de gateway en functioneren goed. U 
kunt de accessoires nu gaan plaatsen, waarna nog een laatste test volgt. 
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8. Plaatsen accessoires 
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Plaatsen accessoires – bedieningspaneel 

 
 
 
Plaats eerst het bedieningspaneel, volg hiervoor de instructies op de pagina. Klik op ‘Volgende’ 
als uw bedieningspaneel geplaatst is. 
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Plaatsen accessoires – bewegingsmelder positioneren 

 
 
Positioneer uw bewegingsmelder zoals op deze pagina omschreven en klik op ‘Volgende’ om 
verder te gaan met het plaatsen ervan.  
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Plaatsen accessoires – bewegingsmelder vastmaken 

 
 
Nadat u hebt vastgesteld waar uw bewegingsmelder geplaatst moet worden, helpt deze pagina u 
de bewegingsmelder vast te maken. Klik op ‘Volgende’ om verder te gaan. 
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Op deze pagina leest u hoe u uw raam- en deurcontact positioneert en plaatst. Volg de 
instructies en klik op ‘Volgende’ om verder te gaan. 
 

Plaatsen accessoires – rookmelder positioneren 

 
 
Plaats uw rookmelder op een geschikte, centrale plaats in uw woning. Op de volgende pagina 
leest u hoe u uw rookmelder kunt bevestigen. 
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Plaatsen accessoires – rookmelder vastmaken 

 
 
Maak uw rookmelder vast zoals beschreven op deze pagina. Klik op ‘Volgende’ als de 
rookmelder is opgehangen. 
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9. Laatste systeemtest 

 
 
Al uw accessoires zijn gepositioneerd en bevestigd. Om er zeker van te zijn dat deze ook op de 
definitieve positie correct werken, wordt nogmaals een systeemtest gedaan. Klik op ‘Volgende’ 
om uw gateway klaar te maken voor de tests. 
 

Laatste systeemtest – voorbereiding 

 
 
Enkele ogenblikken geduld terwijl uw gateway wordt voorbereid op de tests. 
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Laatste systeemtest – voltooid 

 
 
Nadat de laatste test gelukt is, ben u klaar met het toevoegen en plaatsen van uw accessoires. 
Klik op ‘Volgende’ om de gateway uit de testmodus te halen. 
 

Laatste systeemtest – testmodus uitschakelen 

 
 
Enkele ogenblikken geduld terwijl uw gateway uit de testmodus wordt gehaald. 
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Laatste systeemtest – Extra accessoires 

 
 
Klik linksboven om een camera toe te voegen (en vervolg deze handleiding vanaf het volgende 
hoofdstuk).  
 
Klik rechtsboven om een ander alarmsysteem-accessoire te installeren. In dit geval keert u terug 
naar het overzicht van accessoires die u heeft toegevoegd en herhaalt u de stappen vanaf het 
hoofdstuk Accessoires toevoegen – activeren van deze handleiding. 
 
Als u alle accessoires hebt toegevoegd aan uw Veilig Wonen-systeem, kunt u klikken op de 
onderste button. Lees deze handleiding in dit geval verder vanaf 12. Succes. 
 

Als u op een later moment extra accessoires wilt toevoegen, kunt u ervoor kiezen om het 

registratieproces nu af te ronden door te klikken op ‘Ik heb geen toestellen meer om toe 

te voegen’.  

 

Na registratie heeft u toegang tot uw persoonlijke omgeving van Veilig Wonen, waar u 

direct kunt klikken op ‘Nieuwe apparatuur toevoegen’. Zo keert u direct terug naar 

bovenstaande pagina en kunt u alsnog een camera of alarmsysteem-accessoire 

toevoegen.  
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10. Camera installeren 

 
 
Sluit uw camera aan op uw modem zoals aangegeven op de afbeelding. Gebruik hiervoor de 
netwerkkabel die is meegeleverd met uw camera. 
 

Camera installeren – aansluiten op netstroom 

 
 
Sluit de voedingskabel van de camera aan en klik op ‘Volgende’ als het POWER-lampje continue 
blijft branden en het NETWERK-lampje knippert of brandt met onderbrekingen.  
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Camera installeren – MAC-adres invoeren 

 
 
Bekijk aan de achterkant van uw camera wat het MAC-adres is en vul deze in. Het MAC-adres 
kan bestaan uit de letters A t/m F en de cijfers 1 t/m 9. 
 

Camera installeren – registreren 
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Het kan enkele momenten duren voordat uw camera is geregistreerd.  
 

Camera installeren – controle systeemsoftware 

 
 
Voor de optimale werking van uw Veilig Wonen-systeem, moet uw camera beschikken over de 
meest recente systeemsoftware. Als u op ‘Volgende’ klikt, wordt automatisch gecontroleerd of uw 
camera hierover beschikt en zo nodig wordt de softwareversie aangepast. 
 

Camera installeren – instellingen sturen 

 
 
Uw gateway communiceert nu met uw camera. Dit kan enkele momenten duren. Maak geen 
kabels los en wacht totdat het volgende scherm verschijnt. 
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Camera installeren – systeemsoftware aanpassen 

 
 
Het aanpassen van de systeemsoftware kan enkele minuten duren. Zodra de meest recente 
softwareversie op uw camera is geïnstalleerd, wordt u automatisch doorgestuurd naar de 
volgende pagina. 
 

Camera installeren – systeemsoftware aangepast 

 
 
Uw camera beschikt nu over de meest recente systeemsoftware. Klik op ‘Volgende’ om door te 
gaan. 
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Camera installeren – draadloze verbinding 

 
 
U kunt ervoor kiezen om uw camera draadloos (via WiFi) te gebruiken. Klik hiervoor op de linker 
button. Wilt u uw camera niet draadloos instellen, klik dan op de rechter button en vervolg deze 
handleiding bij Camera installeren – voltooid. 
 

Camera installeren – WiFi-netwerk kiezen 

 
 
Als u heeft gekozen om de camera draadloos te gebruiken, ziet u op deze pagina de beschikbare 
netwerken waar u uw camera mee kunt verbinden. Selecteer uw WiFi-netwerk en zorg dat uw 
camera verbonden blijft via de netwerkkabel totdat het verbinden via het WiFi-netwerk voltooid is. 
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Camera installeren – WiFi-wachtwoord invoeren 

 
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. 
 

Zorg ervoor dat u het wachtwoord volledig goed wordt ingevuld.  

 

Het Veilig Wonen-systeem herkent bij registratie niet of uw wachtwoord klopt. Ook als het 

wachtwoord niet klopt, wordt het instellen van de draadloze functie van de camera 

afgerond. 

 

Na afronding van het registratieproces zal de status van de camera ‘Offline’ zijn en dient 

u het WiFi-netwerk in de persoonlijke omgeving opnieuw in te stellen.  

 
Klik op ‘Volgende’ als u het WiFi-netwerk en juiste wachtwoord hebt ingevuld. 
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Camera installeren – draadloze instellingen bijwerken 

 
 
Enkele momenten geduld terwijl de draadloze instellingen worden bijgewerkt. U gaat automatisch 
naar het volgende scherm. 
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Camera installeren – draadloze instellingen bijgewerkt 

 
 
De camera is klaar om draadloos gebruikt te worden. Koppel de camera los van de netwerkkabel, 
zoals beschreven op de pagina. Zo kan de verbinding via het WiFi-netwerk tot stand komen. Klik 
op ‘Volgende’ als het POWER-lampje continue blijft branden en het NETWERK-lampje knippert 
of brandt met onderbrekingen. 
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Camera installeren – voltooid 

 
 
Gefeliciteerd, uw camera is succesvol toegevoegd aan uw Veilig Wonen-systeem. Klik op 
‘Volgende’ om het registratieproces af te ronden. 
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11. Succes 
 

 
 
Als u alle accessoires hebt toegevoegd, bent u klaar met het installeren van uw Veilig Wonen-
systeem. Als u klikt op ‘Beëindigen’, heeft u toegang tot uw persoonlijke omgeving van Veilig 
Wonen.  

12. Activeren van Securitas 
Als u heeft gekozen voor een Alarmsysteem Premium of Alarmsysteem Super, komt uw Veilig 
Wonen-systeem in contact te staan met de alarmcentrale van Securitas. Met de afronding van 
het registratieproces in deze gebruikershandleiding staat u nog niet in directe verbinding met de 
alarmcentrale van Securitas. 
 
Heeft u voor een Veilig Wonen-abonnementen gekozen zonder ondersteuning van Securitas, dan 
is dit hoofdstuk voor u niet van toepassing en heeft u de registratie volledig afgerond. 
 
Om toegang te krijgen tot uw Securitas-dienst klikt u op de Securitas-knop op de startpagina. 
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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. 
 
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. 
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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: lage 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’. 

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. 

 
 
Om de lijst of de volgorde van uw contacten te wijzigen, klikt u op ‘Contacten’ in de navigatiebalk.  
 
De contactpersonen die op de ‘Contactenlijst voor alarmmeldingen’ vermeld staan, kunnen 
worden opgeroepen door Securitas, in de volgorde die u in deze sectie aangeeft. Alleen uw 
contacten waarbij een mobiel nummer is opgegeven, verschijnen in de lijst ‘Contacten voor 
Securitas’. 
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Bij een levensbedreigende gebeurtenis (bijv. rook gedetecteerd) worden alle contacten in 

deze lijst tegelijk gewaarschuwd. 

 

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. 
 


