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Het thuisalarmsysteem van GTC Observatietechniek

Het thuisalarmsysteem bestaat uit:
Thuiscentrale
Twee magneetcontacten
Eén Bewegingsmelder
Eén codebedienpaneel
Eén afstandsbediening
Eén beveiligingscamera

Installatie alarmsysteem

Service en onderhoud

Advies op maat

15% korting inboedelverzekering

Groepskorting

Wij komen graag bij langs voor een advies op maat.

Met GTC Observatietechniek kiest u voor een draadloos alarmsysteem met ongekende mogelijkheden. Voor 
slechts € 1,- per dag bent u beveiligd tegen inbraak en wordt u gewaarschuwd bij een calamiteit. De 
onderdelen van het alarmsysteem zijn REQ gecertificeerd en voldoen daarmee aan de gestelde eisen.

Verenigingen, bijvoorbeeld personeelsverenigingen of Vereniging van Eigenaren, bieden wij groepskortingen 
aan.

Laat uw verzekeraar weten dat u een alarm systeem heeft. U ontvangt dan namelijk tot 15% korting op uw 
inboedelverzekering. Neem hiervoor contact op met uw verzekeraar. Certificaat verplicht

Wilt u uw huis ook beveiligen tegen brand en waterschade of koolmonoxidevergiftiging voorkomen? Onze 
adviseur vertelt u graag hoe u het alarmsysteem eenvoudig kunt uitbreiden.

Dagelijks wordt uw systeem automatisch gecontroleerd op de goede werking. Elke twee jaar ontvangt u een 
uitgebreide beveiliging check.

Onze monteurs installeren de alarmsystemen, programmeren het systeem en zij leggen ook uit hoe het 
systeem werkt.



GTC Observatietechniek bv
Doornseweg 2a
4255 GZ  Nieuwendijk

T 0183 - 40 16 34
F 0183 - 40 15 73

E info@gtc-observatie.nl
Rabobank nr.  1132.79.485 

KvK 18051262
BTWnr. NL806895421B01 

Camerasystemen Toegangscontrole-
systemen

Artikelbeveiliging SelectaDNA Inbraak-
beveiliging

Spiegels

GECERTIFICEERD
ADVISEUR & INSTALLATEUR

Totaal incl. BTW 1,00€                       per dag
icm met een 5 jarig contract

Totaal incl. BTW 1,65€                        per dag
icm met een 3 jarig contract

Totaal incl. BTW 1,00€                        per dag

icm met een 5 jarig contract

Totaal incl. BTW 1,45€                       per dag

icm met een 3 jarig contract

Totaal incl. BTW 675,00€                   
eenmalig, zonder contract

Naam ________________ Datum ________________

T.a.v: ________________ Telefoonnummer ________________

postcode ________________ GSM ________________

Woonplaats ________________ Email ________________

Ik wil graag gebeld worden op: ________________ (dag van week)

Alarminstallatie met analoge telefoonlijn

Alarminstallatie met analoge telefoonlijn, PAC aansluiting en servicecontract

Alarminstallatie met GSM/GPRS kiezer en draadloze camera en servicecontract
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Optionele beveiligingscomponenten inclusief installatie Totaal incl. BTW

Rookmelder □ 99,00€         €  ________, ___

Extra draadloze camera □ 355,00€       €  ________, ___

1,3 MegaPixel

Glasbreukmelder □ 125,00€       €  ________, ___

Waterlekkagemelder □ 65,00€         €  ________, ___

Koolmonoxidemelder □ 95,00€         €  ________, ___

Extra Sirene □ 155,00€       €  ________, ___

Extra bewegingsmelder □ 99,00€         €  ________, ___

8m

□ 155,00€       €  ________, ___

12m

Extra magneetcontact □ 75,00€         €  ________, ___

Extra bedienpaneel □ 249,00€       €  ________, ___

Extra afstandbediening □ 65,00€         €  ________, ___

IP  module □ 105,00€       €  ________, ___

Wij komen graag bij langs voor een advies op maat.

 Een eenvoudige manier om 
het alarmsysteem te 
beheren en te 
programmeren. 

Extra bewegingsmelder
Huisdiervriendelijk

 Indien in de kamer of 
keuken openslaande ramen 
zijn. 

 Indien in de kamer 
openslaande ramen zijn en 
de kamer groot is. 

 Extra beveiliging bij de 
achterdeur of balkondeur 

 Indien er 2 ingangen, of de 
bovenverdieping ook 
beveiligd moet worden. 

 Een gemakkelijke manier 
om het alarmsysteem in te 
schakelen. 

 Indien bij de achterdeur of 
bijvoorbeeld in de garage de 
sirene te zacht is. 

 Ook rookmelders kunnen 
worden aangesloten op het 
alarmsysteem. 


