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•   Camera- en/of alarmsysteem
•  Altijd zelf de controle houden, thuis en onderweg
•  Met professionele dienstverlening van Securitas

Samen uit, 
samen thuis
met DELTA Veilig Wonen



Samen onbezorgd wonen

Heeft u internet van ZeelandNet? Kies dan voor DELTA Veilig Wonen om 

uw huis slim te beveiligen met een camera en/of een alarmsysteem. 

En via de DELTA Veilig Wonen app bedient en beheert u zelfs uw 

beveiligingssysteem op afstand. Zo heeft u altijd zicht op wat er thuis 

gebeurt. Ook als u onderweg bent. Op welke manier, dat bepaalt u zelf, 

want u kunt kiezen welk pakket het beste bij u past.

Met DELTA Veilig Wonen heeft u altijd: 

• controle over uw woning, thuis en onderweg

•     een systeem dat u eenvoudig zelf kunt installeren en beheren

•   de mogelijkheid om ondersteuning van beveiligingsbedrijf Securitas  

in te schakelen

•   de gelegenheid om extra accessoires toe te voegen, zonder dat uw 

abonnementskosten omhoog gaan.



Camerasysteem
Met het gemakkelijke Camerasysteem heeft u op afstand de 
controle. De camera is van hoge kwaliteit en is uitgerust  
met een ingebouwde bewegingsmelder en nachtvisie. Via uw 
gepersonaliseerde MijnVeiligWonen webapplicatie bepaalt u 
zelf hoe u geïnformeerd wordt. U ontvangt een videobericht 
per sms en/of via e-mail. Via de DELTA Veilig Wonen app kunt 
u waar u ook bent live meekijken via de camera. Zo bent u al-
tijd en overal op de hoogte van wat zich thuis afspeelt. Mocht 
u huisdieren hebben, dan is dat geen probleem. Zij kunnen 
vrij rondlopen, zonder dat de camera hierop reageert. De 
camerabeelden worden voor u opgeslagen in een beveiligde 
persoonlijke omgeving. U heeft op elk moment toegang tot 
deze beelden. Het camerasysteem is bovendien eenvoudig uit 
te breiden naar één van de alarmsystemen uit het aanbod van 
DELTA Veilig Wonen.

Prijs
• € 89,95 eenmalige aanschafkosten
•  € 4,95 per maand abonnementskosten voor persoonlijke 

video-opslag in de cloud, het versturen van sms- en/of  
e-mailberichten en het gebruik van de bijbehorende  
webapplicatie.

•   looptijd overeenkomst is 2 jaar, daarna per maand  
opzegbaar.

Alarmsysteem
Het alarmsysteem bestaat uit een basispakket met:
•   gateway met ingebouwde sirene
•   bedieningspaneel
•   bewegingsmelder
•   deur- en raamcontact

U heeft zelf volledige controle over uw alarmsysteem van  
DELTA Veilig Wonen. Via de handige webapplicatie en app van 
DELTA Veilig Wonen kunt u zelf bepalen op welke dagen en 
tijdstippen uw alarmsysteem aanstaat en hoe uw accessoires 
zich gedragen. Want het systeem is gemakkelijk uit te breiden 
met extra accessoires. U bepaalt zelf of u en welke contact-
personen via sms en/of e-mail worden geïnformeerd. Dit 
systeem is eenvoudig te installeren via uw gepersonaliseerde 
MijnVeiligWonen webapplicatie en bijbehorende app.

Het alarmsysteem bestaat uit drie verschillende pakketten 
die hieronder worden toegelicht.

Instap
Alarmmeldingen worden naar u gestuurd via sms en/of  
e-mail. Opvolging van de alarmmeldingen bepaalt u zelf!

Prijs
• € 149,95 eenmalige aanschafkosten
•  € 9,95 per maand abonnementskosten voor persoonlijke  

video-opslag in de cloud, het versturen van sms- en/of  
e-mailberichten en het gebruik van de bijbehorende  
webapplicatie.

•  looptijd overeenkomst is 2 jaar, daarna per maand  
opzegbaar.

Premium
Het Premium pakket biedt in de basis dezelfde 
functionaliteiten als het Instap pakket. Het grote verschil 
is dat uw alarmmeldingen ook naar de alarmcentrale van 
Securitas worden gestuurd, zodat u gebruik kunt maken van 
de professionele dienstverlening van Securitas.

Paniek ondersteuning Securitas
U ontvangt alle meldingen van uw alarmsysteem en volgt 
deze naar eigen inzicht op. Uw alarmssyteem is ook ver-
bonden met de alarmcentrale van Securitas. Alle paniek-
meldingen worden naar Securitas gestuurd. Securitas komt 
dan snel in actie en beoordeelt op afstand de situatie. 
Zij bellen direct u en uw contactpersonen. Is er niemand 
direct bereikbaar, dan wordt in bepaalde gevallen een  
surveillancewagen ter plaatse gestuurd. De surveillant  
schakelt zonodig hulpdiensten in. 

Prijs
• € 149,95 eenmalige aanschafkosten
•  € 14,95 per maand abonnementskosten voor reactieve 

Securitas-ondersteuning en alarmopvolging, het versturen 
van sms- en/of e-mailberichten en het gebruik van de  
webapplicatie.

•  looptijd overeenkomst is 2 jaar, daarna per maand  
opzegbaar.

Super
Met het Super pakket kiest u  voor maximale ontzorging. 
In de basis ontvangt u dezelfde functionaliteiten als het 
Instap pakket. Daarnaast wordt uw alarmsysteem 24/7  
proactief gemonitord door Securitas. Securitas zorgt ook 
voor kosteloze opvolging van alle alarmmeldingen.

24/7 ondersteuning Securitas
Securitas beschikt over vakkundig getrainde en 
professionele centralisten die dag en nacht zorg dragen voor 
een correcte verwerking van alle ontvangen alarmmeldingen. 
Uw alarmmeldingen komen binnen bij Securitas, waar 
een centralist snel in actie komt en op afstand de situatie 
beoordeelt. Hij belt direct u en uw contactpersonen.  
Is er niemand direct bereikbaar dan wordt in geval van een 
inbraak-, brand-, of paniekmelding een surveillanceauto 
ter plaatse gestuurd. De surveillant schakelt zonodig 
hulpdiensten in.

Prijs
• € 149,95 eenmalige aanschafkosten
•  € 24,95 per maand abonnementskosten voor actieve 

Securitas-ondersteuning en alarmopvolging, het versturen 
van sms- en/of e-mailberichten en het gebruik van de  
webapplicatie.

•  looptijd overeenkomst is 2 jaar, daarna per maand  
opzegbaar.



Accessoires
Als u het basispakket van DELTA Veilig Wonen 

heeft, kunt u via onze webapplicatie extra 

accessoires aan uw beveiligingssysteem 

toevoegen, zonder dat uw abonnementskosten 

omhoog gaan. U kunt ze eenvoudig bestellen 

via onze webshop, www.deltawebwinkel.nl.

Rook-
melder

Signaleert rook in uw woning, 
ook als u niet thuis bent. 
U ontvangt dan een sms- of 
e-mailbericht, zodat u direct 
actie kunt ondernemen.
€ 34,95

Camera

Bedienings-
paneel

Een HD camera met nachtvisie en 
bewegingsmelder voor binnenshuis, 
reageert niet op dieren. € 119,95

Met een persoonlijke pincode kunt u het 
alarm aan- en uitschakelen. U kunt aan 
alle bewoners een eigen pincode geven.

Sleutel-
hanger

Een sleutelhanger waarmee u 
het alarm eenvoudig kunt aan- 
en uitzetten. € 14,95



Deur- en
raam-

contact

Detecteert het open- en 
dichtgaan van ramen en 
deuren en geeft dit aan u 
door. € 24,95

Gateway

De gateway ontvangt alle 
alarmmeldingen van uw 
accessoires. Heeft een 
ingebouwde accu en sirene.

Smart plug

Een slim stopcontact waarmee u lampen 
televisies of andere huishoudelijke apparatuur 
op afstand met uw smartphone kunt bedienen. 
Zo lijkt uw huis altijd bewoond. € 39,95

Signaleert bewegingen 
in uw huis en meldt dit 
via sms en/of e-mail.
€ 29,95

Bewegings-
melder



DELTA Veilig Wonen, 
uw alles-in-één alarmsysteem

U kunt uw DELTA Veilig Wonen pakket eenvoudig uitbreiden 

met accessoires zoals rookmelders, deur- en raamcontacten, 

extra camera’s en smart plugs waarmee u op afstand uw elektrische apparatuur 

kunt bedienen. Dus terwijl u met vakantie bent, schakelt u bijvoorbeeld 

automatisch uw verlichting of uw televisie aan en uit. Zo houdt u zelf de controle 

over uw woning, ook als u niet thuis bent.

Camera-
systeem

Alarmsysteem 
Instap

Alarmsysteem 
Premium

Alarmsysteem 
Super

Aanschaf € 89,95 € 149,95* € 149,95* € 149,95*

Maandelijkse
abonnement-
kosten

€ 4,95 € 9,95 € 14,95 € 24,95

Accessoires 
toevoegen

n.v.t. Gratis Gratis Gratis

Abonnement 
upgraden

Gratis Gratis Gratis n.v.t.

Paniek 
ondersteuning 
Securitas **

✘ ✘ ✔ ✔ 

24/7
ondersteuning 
Securitas ***

✘ ✘ ✘ ✔

*      Het basispakket van € 149,95 bestaat uit: gateway met ingebouwde accu en sirene, bedieningspaneel, bewegings-
melder en deur- en raamcontact.

**      Alle paniekmeldingen worden naar Securitas gestuurd. Securitas komt dan snel in actie en beoordeelt op afstand 
de situatie. Inclusief opvolging.

***    Securitas beschikt over vakkundig getrainde en professionele centralisten die dag en nacht zorg dragen voor een 
correcte verwerking en opvolging van alle ontvangen alarmmeldingen.



Over Securitas
Securitas behoort tot de grootste alarmcentrales van Nederland. 

Bovendien zijn zij als onderdeel van het Zweedse Securitas AB ook op 

Europees gebied breed vertegenwoordigd. Securitas is erkend door 

het Ministerie van Justitie en is daarnaast door Kiwa N.V. gecertificeerd 

conform de BORG Regeling Particuliere Alarmcentrales. 

Bij Securitas staat u 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.  

Dit betekent dat als uw alarm is ingeschakeld en er vindt een incident 

plaats in uw huis, er een alarmmelding binnenkomt bij Securitas. 

Securitas komt dan snel in actie en beoordeelt op afstand de situatie.  

Zij bellen 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. 



www.DELTA.com/veiligwonen

Wilt u meer weten over 
DELTA Veilig Wonen?

Kijk dan op www.DELTA.nl/veiligwonen


