
 

 

 

 

Welkom bij Securitas 

Securitas feliciteert u met uw alarmsysteem van DELTA Veilig Wonen!  

Deze is, net als de alarminstallatie van ruim 100.000 andere bedrijven en particulieren, aangesloten 

op onze alarmcentrale. Securitas  behoort tot één van de grootste alarmcentrales in Nederland. 

Bovendien zijn wij als onderdeel van het Zweedse Securitas AB ook op Europees gebied breed 

vertegenwoordigd. Securitas beschikt over professionele centralisten die zorg dragen voor een 

correcte afhandeling van alle alarmmeldingen. 

In deze folder leggen wij u uit wat u van de alarmcentrale kunt verwachten. Wij adviseren u de folder 

zorgvuldig door te lezen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.  

Als u heeft gekozen voor Alarmsysteem Instap, dan heeft u geen toegang tot de alarmcentrale van 

Securitas. U kunt hieronder wel lezen welke diensten DELTA Veilig Wonen en Securitas aanbieden. 

 

 
 

Telefoonnummer Securitas alarmcentrale:  040 289 41 08 

Dit nummer belt u in geval van een (vals) alarm. 

 

Belangrijke begrippen  

Protocol 

Maatregelen die de alarmcentrale neemt bij een alarmmelding in uw huis zoals het waarschuwen van 

personen en/of hulpdiensten. 

Contactpersonen 

Personen waarmee de alarmcentrale na een alarmmelding contact opneemt volgens het protocol. 

Hulpdiensten 

Politie, surveillancedienst, technische dienst e.d.. 

 

ID-code en pincode 

De ID-code en de pincode bestaan uit een cijferreeks waarmee u zich bij telefonisch contact met de 

alarmcentrale identificeert.  

Zodra u uw systeem heeft geïnstalleerd en uw contactpersonen heeft ingevoerd in de 

MijnVeiligWonen applicatie, ontvangt u op de pagina ‘Contacten voor Securitas’ per contactpersoon 

een 6-cijferige ID-code. U en uw contactpersonen zijn bij ons bekend met naam en deze 6-cijferige 

ID-code. 

Elke ID-code is voorzien van de standaard pincode 0000. Uit veiligheidsoverwegingen adviseren we 

u deze standaard pincode direct te wijzigen naar een persoonlijke pincode die voor u makkelijk te 



 

 

 

 

onthouden is.  U dient ervoor te zorgen dat uw contactpersonen op de hoogte zijn van zijn/haar ID-

code en pincode. In geval van contact met de Securitas alarmcentrale wordt hier in bepaalde gevallen 

naar gevraagd. 

 

Contactpersonen  

U dient minstens 4 contactpersonen (naam en telefoonnummer) in te vullen naast uw eigen 

telefoonnummer, die Securitas kan bellen in geval van een alarm. Zodra een contactpersoon gebeld 

wordt door de alarmcentrale, geeft de alarmcentrale de aard van het alarm door. Afhankelijk van de 

aard van het alarm kan de alarmcentrale de pashouder vragen naar het alarmadres te gaan. Dit kan 

noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld hulpdiensten toegang te verlenen tot het alarmadres. 

 

Wat te doen bij technische storingen of bedieningsproblemen? 

Controleer of u de juiste bedieningscode heeft gebruikt. Zijn alle vereiste handelingen verricht? Zijn 

alle deuren en ramen goed dicht? Doorloop vervolgens de systeemhandleiding die u kunt vinden op 

DELTA.nl/mijnveiligwonen.  

 

Dienstverlening  

Securitas beschikt over vakkundig getrainde en professionele centralisten die dag en nacht zorg 

dragen voor een correcte verwerking van de ontvangen alarmmeldingen. 

 

Alarmsysteem Premium  

Wanneer u kiest voor het alarmsysteem Premium van DELTA Veilig Wonen handelt u de alarmen zelf 

af met uitzondering van een paniekalarm.  Als u een paniekalarm genereert, ontvangt Securitas een 

alarmmelding. Securitas komt dan snel in actie en beoordeelt op afstand de situatie. De centralist belt 

direct u en uw contactpersonen. Is er niemand direct bereikbaar dan wordt in bepaalde gevallen een 

surveillancewagen ter plaatse gestuurd. De surveillant schakelt vervolgens hulpdiensten in waar 

nodig. 

 

Alarmsysteem Super  

Indien u kiest voor een alarmsysteem Super van DELTA Veilig Wonen worden alle alarmmeldingen 

doorgezet naar de Securitas alarmcentrale. Dus als uw systeem is ingeschakeld en er vindt een 

incident plaats in uw woning (bijvoorbeeld een inbraak), ontvangt Securitas een alarmmelding. We 

komen dan snel in actie en beoordelen op afstand de situatie. De centralist belt direct u en uw 

contactpersonen. Is er niemand direct bereikbaar dan wordt in bepaalde gevallen een 

surveillancewagen ter plaatse gestuurd. De surveillant schakelt vervolgens hulpdiensten in waar 

nodig. 

 

Voor beide pakketten geldt dat u in geval van alarm altijd kunt verzoeken om een surveillanceauto. 

De dichtstbijzijnde auto zal in dat geval polshoogte gaan nemen en een rapport  met bevindingen 

achterlaten in uw brievenbus. U betaalt voor surveillance op verzoek € 85,00 inclusief BTW per 

uitruk.  

Uw alarmsysteem verstuurt dagelijks een testmelding naar Securitas. Op deze manier weten we 

zeker dat er contact is tussen uw alarmsysteem en de alarmcentrale. Mocht de testmelding van uw 

alarmsysteem uitblijven of is er stroomuitval? Dan zal u in deze gevallen een melding per sms of 

email ontvangen. 



 

 

 

 

Neem elk alarm serieus 

Elk alarm kan een daadwerkelijk alarm zijn, maar ook een onnodig alarm. Neem bij elk alarm 

voorzichtigheid in acht en onderneem actie. 

 

Vals alarm 

Veel alarmmeldingen blijken achteraf onnodig (loos of vals) te zijn. Als u merkt dat uw alarm afgaat 

en u weet dat het een vals alarm is, bel dan onmiddellijk de Securitas alarmcentrale onder vermelding 

van uw ID- en pincode en meldt uw alarm af. 

 

Omdat de politie ieder jaar te maken heeft met veel loze alarmeringen, heeft zij met de 

alarmcentrales in Nederland afspraken gemaakt. Zo rukt de politie enkel uit in geval van een 

geverifieerde alarmmelding. Dat is een alarmmelding, waarbij er twee componenten uit twee 

opeenvolgende zones in uw huis melding geven of als na ontvangst van één alarmmelding een 

verificatie plaatsvindt door een persoon of via een camera.  

 

Gele en rode kaarten 

Ook is het gele en rode kaartensysteem ingevoerd. Dit houdt in dat u na twee valse 

alarmenmeldingen (waarbij de politie wordt gewaarschuwd) binnen drie maanden een gele kaart 

ontvangt van de alarmcentrale. Als binnen drie maanden na het uitreiken van de gele kaart weer een 

vals alarm wordt veroorzaakt, ontvangt u een rode kaart. Dit betekent dat de politie drie maanden 

lang niet meer gewaarschuwd mag worden. 

NB: Een valse alarmmelding die door u tijdig wordt afgemeld, telt niet voor het gele en rode kaarten 

systeem. 

 

 

 

DELTA Veilig Wonen 

Op DELTA.nl/veiligwonen kunt u extra informatie vinden over de pakketten en de accessoires van 

Veilig Wonen. Op DELTA.nl/mijnveiligwonen  treft u uw persoonlijke online omgeving, waar alle 

informatie over uw abonnement te vinden is. 

 

Mocht u nog vragen hebben over Veilig Wonen, dan kunt u kijken op DELTA.nl/klantenservice of op 

het service forum (zeelandnet.nl/serviceforum). U kunt ook bellen via 0800-5150 of een e-mail 

sturen naar klantenservice@delta.nl. 

   

U neemt contact op met Securitas Customer Care als u vragen of opmerkingen heeft over de 

dienstverlening van Securitas. Dit kan via telefoonnummer 088  322 11 00 of per e-mail 

customercare@securitas.nl.  

 


