
Met Free SMSa, krijgt U informaties
overal, op elk moment en correct

- alarm onmiddelijk op uw GSM (of SMS compatibel toestel)
- precies alarm met detectiebron aanmelding

Free SMSa is een automatische omzetting van het alarm in een SMS-bericht. 
In geval van alarm in uw woning, zal dit systeem u rechtstreeks op uw GSM, 
precieze informatie verschaffen over de lokalisatie van het alarm.

> Wees er zeker van dat u de politie terecht oproept
> Verhoogd onderhoud van uw systeem
> Dienst met een beperkte kost
> Met de vrijheid en vertrouwelijkheid



Neem de goede maatregelen
Dankzij de precisie van de Free SMSa service (gedetailleerde lokalisatie van het alarm), kan u 
met kennis van zaken beslissen om rechtstreeks de politie of - indien u voor deze dienst heeft 
geopteerd - onze dispatching te contacteren, teneinde in samenspraak te beslissen welke 
maatregelen dienen te worden genomen en om alzo de van kracht zijnde wetgeving na te 
leven (wegnemen van twijfel).
 
Wees zeker dat uw systeem goed werkt
Free SMSa voert een regelmatige test uit op de goede werking van het systeem. In 
voorkomend geval (onderbreking telefoonlijn, sabotage, spanningsverlies 220V, batterij…) 
wordt uw installateur hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht en kan deze de nodige 
maatregelen treffen.

Vrijheid en vertrouwelijkheid
Het systeem kent noch uw naam, noch uw adres. Het staat u vrij deze dienst op eender welk 
ogenblik op te zeggen.

Eindelijk een goedkope efficiënte dienst!
De kosten van de Free SMSa service beperken zich tot 1 euro per oproep, BTW Inclusief.
 

Wat de Wet betreft, elke valse alarmmelding bij de politie leidt aan sterke straffen. Daarvoor, is Free 
SMSa ook een efficiënt antwoord op de wetsbepalingen over alarmmelding:

19 JUNI 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden
voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales 

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient verstaan te worden onder : […]
8°  alarmmelding : elke melding bij de politie van een binnendringing of een poging daartoe ten gevolge 
van een alarmsignaal van een alarmsysteem;
9° rechtstreekse alarmmelding : elke alarmmelding, rechtstreeks van het alarmsysteem naar de politie, 

zonder dat er een gesprek in reële tijd met de politie plaatsvindt;
10° technische verificatie : analyse van opeenvolgende en overeenstemmende alarmsignalen. […]

HOOFDSTUK III. - Alarmmeldingen
Art. 9. Rechtstreekse alarmmeldingen zijn verboden. […]
Art. 10. § 1. Indien een alarmmelding uitgaat van de gebruiker, zijn contactpersoon of een alarmcentrale 
gaan ze voorafgaandelijk aan de alarmmelding na of er elementen zijn die erop wijzen dat dit het gevolg is 
van een ongeoorloofde binnendringing of een poging daartoe. Dit gebeurt door : […] 2° een technische 
verificatie of een verificatie bij de gebruiker van het alarmsysteem […]

www.freesmsa.com
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