
AANMELDFORMULIER ALARMCENTRALE 

1

Klantnummer: 
Aansluitdatum:

Promnummer:

Risico adres 

Gegevens installatie

Gebruikte Events 

Inbraak:
Sabotage:
220v:

Brand:
Overval:
Medisch:
Technisch:

Actieve schakel controle

Aansluitgegevens

Telefoon: 

Postadres/factuuradres
Naam: 

Rapportage versturen via de Email ?

Email adres:

In/uit actieve schakel controle: 

Merk centrale/kiezer: 

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag

Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Actie uitblijven 24 uurs melding

Tijd uit: Tijd in:

Ip/tel. nummer: 

Poort nummer:

Type doormelding
Type doormelding:

Overige:
Overige:
Overige:

Melding waarschuwingsadres:

Rapportage email

Adres:

Aansluiting betreft: 

Postcode en plaats: 
Telefoon: 
Email: 

KVK nummer:
Contactpersoon: 

Email:

Protocol:

T.a.v.:
Adres:
Postcode en plaats:

Factuur per email ?

Email:

Naam:
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Naam:
Adres:
Postcode en plaats: 
Telefoon:
Naam monteur:

Waarschuwingsadressen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Naam: Telefoon: Mobiel: Pasnummer: Pincode:

1 

Naam: Telefoon 1: Telefoon 2: Objectcode:
Alarmopvolging beveiligingsdienst

2 

 Gekozen pakket/dienstverlening en tarieven

Tarief basis pakket: 
Events_brand:
Events_overval:
Events_medisch:
Events_technische melding: 
Events_overige:
Events_overige:
Events_overige:
Actieve schakel controle: 
Rapportage:
TOTAAL

 Machtiging doorlopende SEPA Incasso

Borg opl. bewijs bertificaatnummer:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming 
aan C-24 B.V. om doorlopende en bijkomende kosten als 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 
van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag naar de voorwaarden.

Bijzonderheden

Aanvullende bepalingen
POLITIE en BRANDWEER: Overheidsdiensten worden alleen in kennis gesteld naoverleg met waarschuwadres(sen) of bij vermeende 
calamiteiten ter plaatse geconstateerd.
ALARMCENTRALE: Meldkamer verplicht zich de meldkamerdiensten te verrichten, volgens een daartoe bestaande standaard procedure. Na 
een ontvangen alarmmelding zal Meldkamer die procedure aanhouden welke vooraf in overleg met de abonnee schriftelijk aan de Meldkamer is 
kenbaar gemaakt. Deze procedure mag echter niet in strijd zijn met de aan de Meldkamer opgelegde regelingen en voorschriften. Indien u 
gebruik maakt van een surveillancedienst alarmopvolging zal deze alleen in kennis gesteld worden. Het waarschuwadres wordt alleen in kennis 
gesteld na constatering van onrechtmatigheden. Indien u als waarschuwadres niet in kennis wilt worden gesteld (zie I.) dan zal de 
surveillancedienst de volledige afhandeling verzorgen.
COMMUNICATIE: Voor de communicatie tussen gebruiker en alarmcentrale kunnen de waarschuwadressen gebruik maken van een 
persoonlijke codepas/wachtwoord. Codepassen/wachtwoord, zijn verkrijgbaar via de alarmcentrale en zijn strikt vertrouwelijk. 
ALGEMENE VOORWAARDEN: De looptijd van de overeenkomst start na activering en/of testen van het alarmsysteem (of gedeelte 
daarvan) door de installateur en/of opdrachtgever. Opzegging dient te gebeuren uitsluitend per aangetekend schrijven met
een opzegtermijn van 3 maanden voorafgaande aan de experatiedatum. Op het lopende abonnement wordt geen restitutie verleend. Op deze 
overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing van C-24 B.V
NIEUWE AANSLUITINGEN: Abonnee is geïnformeerd over de testperiode van twee weken. Tijdens deze periode zal de politie niet 
worden gewaarschuwd.

Iban nummer:
Plaats:

Datum:

Handtekening:______________________________________
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