
JE HUIS OF BEDRIJF 
GOED BEVEILIGD

THUISVEILIG.NLJouw VEILIGHEID staat centraal!

 Altijd en overal realtime toezicht op je huis of bedrijfspand
 Met gebruiksvriendelijke app!
 Professioneel en zeer betrouwbaar
 Betrouwbare service en ondersteuning

SMART HOME CAMERAPAKKET

MET EEN BEVEILIGINGSCAMERA



SMART HOME 
CAMERAPAKKET

ThuisVeilig.nl is gespecialiseerd in het beveiligen van woningen en bedrijfspanden waarbij jouw veiligheid 
centraal staat. Wij werken uitsluitend met gerenommeerde fabrikanten,  partners en producten voor 
beveiligingsoplossingen op maat. 

ThuisVeilig.nl levert beveiligingscamera’s passend bij elke situatie, wens of budget. Met onze moderne 
beveiligingscamera’s heb je altijd realtime toezicht op je woning of bedrijfspand. Een veilig gevoel!

CAMERAPAKKET 3

 3 x Turret camera Full HD ultra 
low light geavanceerde outdoor 
beveiligingscamera

 1 x gebruiksvriendelijke app 
voor uw mobiele telefoon

 1 x netwerkvideorecorder 1 TB 

 GRATIS set (3 stuks) 
gelijksluitende cilinders SKG*** 

incl. montage en BTW**

€ 1.760,-

ACTIE
Nu met GRATIS set* 

gelijksluitende 
cilinders. Inclusief 

6 sleutels!

* (3 stuks)

CAMERAPAKKET 2

 2x Turret camera Full HD ultra 
low light geavanceerde outdoor 
beveiligingscamera

 1 x gebruiksvriendelijke app 
voor uw mobiele telefoon 

 1 x netwerkvideorecorder 1 TB

 GRATIS set (3 stuks) 
gelijksluitende cilinders SKG***

incl. montage en BTW**

€ 1.449,-

CAMERAPAKKET 1

 1 x Turret camera Full HD ultra 
low light geavanceerde outdoor 
beveiligingscamera

 1 x gebruiksvriendelijke app 
voor uw mobiele telefoon 

 1 x 128 GB SD kaart

 GRATIS set (3 stuks) 
gelijksluitende cilinders SKG***

incl. montage en BTW**

€ 779,-

Onze camerapakketten zijn speciaal samengesteld voor woningen en 
bedrijfspanden. Zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. De pakketten 
zijn eenvoudig uit te breiden met meerdere camera’s. 

Onze moderne beveiligingscamera’s 
zijn water- en vandalismebestendig. 
Voor de bediening is er een app en 
via internet houd je jouw huis of 
bedrijfspand in de gaten. Je kan 
de camera's aansluiten op een 
alarmsysteem en automatisch beelden 
ontvangen wanneer er een alarm is. 
Wij adviseren je graag wat voor jouw 
situatie de beste oplossing is.

** Uitgaande van standaard camera installatie. Op alle 
aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Deze zijn op aanvraag te ontvangen. 

 Altijd en overal realtime toezicht op je huis of bedrijfspand
 Met gebruiksvriendelijke (Nederlandstalige) app!
 Professioneel en zeer betrouwbaar
 Betrouwbare service en ondersteuning BETRO
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 (0527) 284741    info@thuisveilig.nlTHUISVEILIG.NL

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?
Bel (0527) 284741 of mail naar info@thuisveilig.nl

Een 
VEILIG 
gevoel!


