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PERSOONSALARMERING
VOOR PROFESSIONALS
Intern en extern alarmeren bij agressie, 
geweld, ongevallen en bedreigingen.

www.secure2go.nl



Bij Secure2Go geloven we dat iedereen die te 

maken kan krijgen met agressie, geweld of 

met een ander risico, nooit écht alleen hoeft te 

zijn. Want alleenwerken of bedreigd worden, 

betekent ook kwetsbaar zijn op ingrijpende 

momenten. Momenten waarop je snel de juiste 

hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld van een collega, 

van de politie of van andere hulpverleners. Dat 

kan met onze professionele oplossingen voor 

persoonsalarmering.
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PERSOONSALARMERING 
ZODAT JIJ ALS 
PROFESSIONAL NOOIT 
ÉCHT ALLEEN HOEFT 
TE ZIJN.

 Exacte locatiebepaling, binnen en buiten

 Volledig ontzorgd

 Direct gebruiksklaar

 24/7 persoonlijke ondersteuning

	 KIWA	gecertificeerd

PAKKETTEN

Team Connect Pro Connect All Connect

• Onderling alarmeren naar collega’s

• Volledig draadloos

• Geschikt voor intern gebruik

 

• 24/7 assistentie van politie

• Snelste reactietijden van NL

• Geschikt voor ambulante medewerkers

• Doormelding op maat

• Modulair samen te stellen

• Ook geschikt voor alleenwerkers

 

Vanaf

€27,20
/ Maand

Vanaf

€38,70
/ Maand Prijs op maat



Alleenwerkers
• Zeer accurate man-down en bewegingsdetectie

• Directe doormelding naar collega’s en/of alarmcentrale

• Zowel intern als extern te gebruiken

• Implementatie binnen bestaande veiligheidssystemen mogelijk

• Robuust, stoot-, stof- en waterbestendig. ATEX optioneel

Agressiealarmering
• Zowel intern als ambulant te gebruiken

• Draagbaar en vaste plaatsing mogelijk

• Opvolging door collega’s, beveiliging en/of politie

• Nauwkeurige locatiebepaling binnen en buiten

• Niet persoonsgebonden waardoor deelbaar binnen teams

Bedreigde personen
• Snelle doormelding naar de politie

• Discreet te dragen en te bedienen

• Spoedlevering mogelijk

• Nauwkeurige locatiebepaling

• Directe spreek en/of luisterverbinding

BHV/Interventieteam
• Eenvoudig een groepsalarmering starten

• Aanwezigheidsregistratie en opkomstregistratie

• Online beheerplatform voor gebruikers en scenario’s

• Koppeling met brandmeldinstallatie mogelijk

• Flexibel en schaalbaar systeem

Secure2Go werkt al jaren aan toonaangevende 
alarmeringsoplossingen voor professionals en bedreigde 
personen. Daarom werken we alleen met de beste hardware en 

partners, staan we dag en nacht voor je klaar en nemen we je al 
het werk uit handen. We hebben voor vrijwel iedere risicovolle 
situatie een oplossing.

IN DE PRAKTIJK



Direct na activering van een alarm komt de melding binnen op ons 
alarmeringsplatform. Van hieruit kunnen we de melding op verschillende 
manieren verspreiden. Zo sluit de opvolging altijd naadloos aan op de 
behoefte van de klant. Voor de opvolging zijn de volgende mogelijkheden. 
Deze zijn separaat maar ook gecombineerd in te richten. 

DE ALARMCENTRALE    Een melding komt 24/7 binnen bij onze 

gecertificeerde particuliere alarmcentrale. Een getrainde centralist 

luistert razendsnel mee via de spreek en/of luisterverbinding, ziet 

de locatie en is bevoegd direct de politie aan te sturen als dat nodig 

is. Snelle opvolging van het alarm is hiermee gegarandeerd.

SPRAAKBERICHTEN    Bij deze optie wordt een groep vooraf 

aangemelde gebruikers gebeld op hun telefoon met een gesproken 

bericht. Hierin kan de locatie en naam van de alarmknop worden 

meegegeven. 

PAGING    Bij de pagerfunctie verschijnt een tekstbericht in het 

display van één of meerdere alarmknoppen binnen een groep. 

Ondersteund door een geluids- en/of trilsignaal.

EMAIL- EN SMS NOTIFICATIE    Ondersteunend kan een melding 

ook per email of sms worden verstuurd naar één of meerdere 

ontvangers.

EXTERNE PLATFORMEN    Het is mogelijk om ons 

alarmeringsplatform te koppelen met oplossingen van derden. 

Denk hierbij aan telefooncentrales, oproepsystemen voor BHV- 

of interventieteams, cameratoezicht of brandmeldinstallaties. 

Met deze mogelijkheden is er zekerheid van 
snelle opvolging van de politie, collega’s, het 

interventieteam, het BHV-team of de beveiliging.  
Er kan in alle gevallen live meegeluisterd worden 

door de ingeroepen hulpverleners.

OPVOLGING
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Bij Secure2Go draait het om de veiligheid van mensen. 
We besteden veel aandacht aan de kwaliteit en de 

beschikbaarheid van onze systemen. Om dit te borgen 
is	onze	volledige	alarmeringsketen	gecertificeerd	

volgens de strikte Kiwa-norm ‘Mobile Security’.

“Op het moment dat 
het er echt op aan komt 

moet je er zeker van 
kunnen zijn dat alles 

perfect werkt.”



WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN

Duizenden professionals en bedreigde personen vertrouwen 
dagelijks op onze persoonsalarmering. De kwaliteit en 
flexibiliteit	van	de	dienstverlening,	onze	uitstekende	
bereikbaarheid en de persoonlijke aandacht van ons team 
worden hoog gewaardeerd door onze klanten.

“Secure2Go is een fijn bedrijf om mee te werken. Er is persoonlijke 

aandacht en in geval van een dreigingssituatie reageert het bedrijf 

zeer snel. De noodknop, die wij inzetten bij journalisten die in hun  

 privésituatie worden bedreigd, werkt zeer goed en draagt bij aan de  

 veiligheid en het gevoel van veiligheid. ” 
 Peter ter Velde  •  Projectleider PersVeilig

“Voor onze cliënten is de Secure Cube ingezet als AWARE systeem, 

voor slachtoffers van stalking en dreiging van (ex-) partner. Het 

rechtstreeks in contact komen met de meldkamer draagt bij aan een 

snelle en adequate politie opvolging. Secure2Go levert goede  

 kwaliteit en uitstekende, persoonlijke en snelle service. ”
 Sanne Mors  •  Kadera

“Communicatie, pro-activiteit en klantgerichtheid. Het contact en de 

samenwerking met het team van Secure2Go is een verademing ten 

opzichte van onze vorige leverancier. ”
 Stefan de Jong  •  Global-IT Information Security Coordinator  
 Wavin B.V.

“Wij gebruiken de flexibele oplossing van Secure2Go bij de balies en 

in de spreekkamers voor het alarmeren van het agressieteam en het 

BHV-team. Medewerkers die op huisbezoek gaan nemen de Secure 

Cube mee die is gekoppeld met de alarmcentrale. ”
 Jan Wolf  •  agressiecoördinator gemeente Hattem

“Wij hebben de mobiele alarmknoppen van Secure2Go al  

enige tijd in gebruik, dit omdat we hiermee ook hulp kunnen  

bieden aan de ambulante medewerkers. Het is van groot  

belang dat collega’s in nood alarm kunnen maken, waarbij er   

 hulp zal komen. Mijn ervaring met Secure2Go is dat ze snel  

 handelen en in oplossingen denken. Binnen onze organisatie  

 groeit het aantal gebruikers van deze alarmknoppen nog steeds. ” 
 Raymond Bosboom  •  Hoofd beveiliging Parnassia Groep
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