
Activeer nu uw rookmelder en maak ’m slim!

Veilige – Stabiele – Alarmering

Directe alarmering. Waar u ook bent.

Veilig wonen  
voor iedereen



Veilig wonen 
voor iedereen

Thuislink is de basis voor slimmer wonen en meer 
veiligheid dankzij slimme rookmelders met sociale 
alamering. Eenvoudig uit te breiden met 
inbraakbeveiliging met als doel veiliger thuis 
(blijven) wonen en verbinding leggen met de directe 
omgeving. Thuislink is betaalbaar, eenvoudig in 
gebruik en draagt bij aan een veilig gevoel.

Altijd verbonden
Bij brand is een snelle doormelding naar buren, 
familie en brandweer noodzakelijk. Thuislink als 
basisvoorziening geeft meer veiligheid. 
Niet alleen op het gebied van brandbeveiliging, 
maar ook op het gebied van koolmonoxidedetectie 
en inbraakalarm biedt Thuislink extra mogelijk-
heden. Bepaal zelf wie een alarm ontvangt. 
Buurtpreventie wordt hiermee zeer eenvoudig. 
Dankzij de mobiele Thuislink-app altijd verbonden 
met de woning en zijn directe omgeving! 

Thuislink basis: 
één centrale met twee 
slimme rookmelders 
en 12 maanden sociale
alarmering

Directe alarmering. Waar u ook bent.
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Een leefbare
woonomgeving
Slimme opvolging

Het Thuislink starterspakket bestaat uit een
centrale met twee rookmelders en 12 maanden
sociale alarmering. Een gerust gevoel en een mooie 
basis voor een veilige woonomgeving.

Opvolgen kan in een groep of per individu. Alarm per
sms en app of per telefoon via een sociale meldkamer. 
Bepaal zelf en draag bij aan een maatschappelijk 
functie om veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te 
verbeteren.

Draag bij aan
een veilige
woonomgeving

Basis: Sociale Alarmering  

maanden
12

VOORDEUR OPEN BIJ
JAN JANSSEN

Er is op 4 januari - 09:59 een alarm 
(voordeur open) bij Jan Janssen op 
Dorpstraat 32, Eindhoven.
Wilt u dit alarm opvolgen?

BRAND BIJ
JAN JANSSEN

Er is op 4 januari - 09:59 een alarm 
(brand) bij Jan Janssen op 
Dorpstraat 32, Eindhoven.
Wilt u dit alarm opvolgen?

BEWEGING HUIS BIJ
JAN JANSSEN

Er is op 4 januari - 09:59 een alarm 
(brand) bij Jan Janssen op 
Dorpstraat 32, Eindhoven.
Wilt u dit alarm opvolgen?



Eenvoudige uitbereidingen dankzij het pakket extra 
sensoren. Meer informatie via www.thuislink.com 
voor de mogelijkheden.

Extra mogelijkheden veilig wonen

Koolmonoxide
Maakt piepgeluid en 
meldt het alarm door 
naar de door u ingestelde 
contactpersonen.

Beweging
Meldt beweging  
in uw woning.

Deur/raam open
Hiermee kunt u inbraak 
alarmeren (door b.v. de 
melding ’s nachts aan te 
laten staan).

•  in bezit van een actieve 
internetverbinding.

•  Na de basisperiode keuze voor 
abonnementverlenging en 
uitbreiding.

•  aansluiting van extra  
rook-, hitte- of co-melders 
inbegrepen in het basis-
abonnement. 

•  Abonnementskosten  
na basisperiode zie  
www.thuislink.com

Enkele voorbeelden

Directe alarmering. Waar u ook bent.

VRAGEN? Neem contact op met onze Thuislink projectpartners.
✆ +31(0)77 351 27 76 of mail naar info@thuislink.com


