ELEKTRONISCHE MAATREGELEN
Elektronische beveiliging is een belangrijke aanvulling op de voorgaande
maatregelen. Naast een afschrikwekkend effect heeft het alarmsysteem
vooral als doel een inbraak of poging tot te detecteren, en de bewoners,
omwonenden en de politie rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren.
Het effect van een alarm is uiteraard afhankelijk van het gevolg dat er aan
gegeven wordt. En ook hier geldt:
- Vraag gratis advies aan je diefstalpreventieadviseur (zie p. 19)
- Kies voor kwaliteit.
- Doe een beroep op vakmensen.

Vraag ook raad aan de verzekerings
maatschappij. Een diefstalverzeke
ring is vaak goedkoper als je voor
een kwaliteitsvol (INCERT-label) en
professioneel geïnstalleerd alarm
systeem kiest. Hou bovendien reke
ning met je brandveiligheid bij het
kiezen van een alarm. Sommige sys
temen beschermen je eveneens tegen
brand. Zo sla je meteen twee vliegen
in één klap.
Pas op voor personen die bij u op be
zoek komen om een alarmsysteem
te verkopen. Deur-aan-deur verkoop
van alarmsystemen duurder dan
250 euro is in ieder geval verboden.
Bovendien ken je niet altijd de ware
bedoeling van een zogenaamde ver
koper die bezorgd is om jouw veilig
heidsprobleem.

14

Hoe kan ik mijn
alarmsysteem registreren?

Wanneer moet het alarmsysteem
aan- en afgemeld worden?

een verdacht voertuig, voetstappen in
de tuin, vreemd geluid in huis, enz.?
Of gaat het om een vals alarm?

Wie zijn huis met een alarmsysteem
beveiligt, is vanaf 1 september 2009
verplicht om dit te registreren bij het
‘Meldpunt Alarmsystemen’ ALINE
(ALarm INformation Exchange). Via
de website www.policeonweb.be kan
iedereen het alarmsysteem eenvou
dig elektronisch aanmelden.

De aangifte moet gebeuren binnen de
tien dagen na de ingebruikstelling, of
buitengebruikstelling, van het alarm
systeem, of binnen de tien dagen na
een wijziging van één van de verplich
te gegevens.

Bel het noodnummer 101 of 112.
Gebruik voor noodoproepen alleen
deze nummers, niet die van de lokale
politiediensten. Je kan dit nummer in
principe ook enkel opbellen als je
weet dat het géén loos alarm is.

Jaarlijks onderhoud

Vermeld:
- je naam en telefoonnummer;

Voor wie?
De gebruikers van een beveiligings
systeem, dat niet aangesloten is op
een alarmcentrale, moeten zelf het
systeem via police-on-web regis
treren. Een gebruiker waarvan het
alarmsysteem wel aangesloten is bij
een alarmcentrale hoeft zelf geen
aangifte te doen, de centrale doet dit
voor de klant.

Jaarlijks onderhoud is verplicht. Een
onderhoudscontract met een erkende
beveiligingsfirma is echter niet meer
noodzakelijk.

- je gebruikersnummer
van je alarmsysteem;
- hoe je controleerde
of het geen vals alarm was.

Alarm! Wat nu?
Gaat je inbraakalarm af? Volg dan
deze stappen:
Controleer: Gaat het alarm echt wel
af voor een (poging tot) inbraak? Wijst
er iets op een inbraak: inbraaksporen,
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