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Door het vakje aan te vinken, bevestigt u dat u de GEBRUIKSVOORWAARDEN hebt gelezen, begrepen en 
ermee akkoord gaat de @Home SOS-service toe te passen. 
 
Gebruiksvoorwaarden 
 
Opmerking - om de volgende tekst gemakkelijk leesbaar te maken, verwijzen "u" en "uw" naar de 
persoon die de @Home SOS-service gebruikt; "Wij" en "onze" verwijst naar Verisure. 
 

1. Gebruik deze service alleen voor situaties die plaats vinden op de locatie waar het Verisure-
alarmsysteem is geïnstalleerd. De @Home SOS-service mag niet worden gebruikt voor 
situaties elders. Dergelijk gebruik valt buiten het bereik van onze dienstverlening en kan in een 
kritieke situatie leiden tot verlies van kostbare tijd. Als u hulp nodig hebt op een andere locatie, 
neem dan rechtstreeks contact op met de hulpdiensten (indien nodig) door 112 te bellen. 
 

2. Voorwaarden voor het gebruik van de @Home SOS-service. De @Home-functie van de 
Verisure-app moet worden geactiveerd. Uw telefoon moet ook een internetverbinding hebben 
om een SOS-melding naar Verisure te kunnen verzenden. 
 

3. Wat gebeurt er als u op de @ Home SOS-alarmknop drukt? 
 

• Er wordt een alarmmelding verzonden vanaf uw mobiele telefoon naar de Verisure 
alarmcentrale. Na ontvangst van de SOS-alarmmelding belt een eerste operator in de 
Verisure-alarmcentrale zo snel mogelijk de mobiele telefoon van waaruit de SOS-
alarmmelding is verzonden. 
 

• Als het ons niet lukt om u via de mobiele telefoon te spreken, bellen we de voicebox van 
het Verisure-alarmsysteem indien deze bij u werd geïnstalleerd. 
 

 

• Als we geen reactie krijgen of als gevolg van enige communicatie met u, kunnen we 
contact opnemen met de hulpdiensten. U stemt ermee in dat Verisure dit doet als wij, 
naar eigen goeddunken, denken dat dit het juiste is om te doen. Zoals vermeld in onze 
algemene voorwaarden, kunnen we geen enkele verbintenis aangaan inzake de reactie 
door de hulpdiensten. 

 
4. De @Home SOS-service is geen alternatief voor contact met de hulpdiensten (politie, 

brandweer, ambulance). Neem bij twijfel rechtstreeks contact op met de hulpdiensten door 112 
te bellen. 
 

5. U moet niet vertrouwen op de @Home SOS-service in kritieke situaties waar tijd van cruciaal 
belang is. Druk alleen op de @Home SOS-knop als u denkt dat het verzenden van een 
alarmmelding naar Verisure de meest geschikte manier van handelen is in de gegeven 
omstandigheden. Houd er rekening mee dat we om verschillende redenen mogelijk niet snel 
kunnen reageren. Alarmmeldingen worden bijvoorbeeld verzonden via internet en kunnen niet 
of vertraagd worden afgeleverd om redenen buiten onze controle, of we kunnen op dat 
moment bezig zijn met reageren op veel andere oproepen en alarmmeldingen. 

 



 

2 
 

6. Belangrijke informatie over de sneltoets 112. In het geval dat u de hulpdiensten nodig hebt 
(bijv. De kritieke situatie is niet op de locatie waar het Verisure-alarmsysteem is geïnstalleerd), is 
er een 112-sneltoets om 112 te bellen. Als u op de snelkoppeling 112 drukt, schakelt u 
eenvoudig over van de Verisure-app naar de gewone belfunctie op uw telefoon en worden 
automatisch de cijfers 112 ingevoerd. U hoeft daarna alleen nog maar op de belknop op de 
telefoon te drukken en er moet een gewone oproep naar de officiële hulpdiensten worden 
gestart. De 112-snelkoppeling is slechts een snelkoppeling voor uw gemak en heeft geen andere 
functionaliteit dan overschakelen naar de belfunctie van uw telefoon en automatisch de cijfers 
112 in te voeren. Er wordt geen signaal of andere melding naar Verisure verzonden als u op de 
112-snelkoppeling drukt. 
 

7. Locatietracering. Als uw voorkeuren voor locatietracering zijn ingesteld op "uit", is ons 
vermogen om zo effectief mogelijk te reageren op een SOS-alarmmelding beperkt, omdat we 
niet kunnen zien waar u bent. 
 

8. Sommige dingen vallen buiten de controle van Verisure. Wij wijzen u op de voorwaarden van 
het contract met betrekking tot vereisten op het vlak van connectiviteit, overmacht en dat als 
Verisure contact opneemt met de hulpdiensten, Verisure geen enkele garantie kan bieden 
inzake de reactie door de hulpdiensten. 
 

9. Verhouding tot het contract. De @Home SOS-service wordt geleverd door Verisure volgens het 
contract tussen de [Klant] en Verisure en is onderworpen aan (A) de voorwaarden in dat 
contract, zoals van tijd tot tijd worden gewijzigd en (B) deze Gebruiksvoorwaarden (die geacht 
worden deel uit te maken van dat contract). 


