
DE DONKERE DAGEN 
ZIJN ER WEER!

THUISVEILIG.NLJouw VEILIGHEID staat centraal!

PROFITEER NU VAN ONZE ACTIES!

RAMEN DICHT, LICHTJE AAN EN DEUR OP SLOT

RAMEN  
DICHT,  

LICHTJE AAN  
EN DEUR  
OP SLOT

pexels.com



SMART HOME CAMERAPAKKET

ONZE OPLOSSINGEN 
VOOR JOU

Kerntrekken is een van de meest toegepaste inbraakmethodes. Met een tang en en schroef zijn 
inbrekers binnen 1 minuut binnen. Is een woning of bedrijfspand ouder dan 5 jaar dan is de kans groot 
dat het niet tegen kerntrekken beveiligd is! Met onze veiligheidssloten en deurbeslag bescherm je jouw 
woning of bedrijf tegen kerntrekken. Een veilig gevoel!

RAAMBEVEILIGING GELIJKSLUITENDE
CILINDERS SKG***

MEERPUNTSSLUITING

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

JE HUIS OF BEDRIJF GOED BEVEILIGD

 Veiligheidsbeslag met  
kerntrekbeveiliging SKG***

 Montage

VEILIGHEIDSBESLAG

€ 99,-
 Axa raamsluiting met 
 drukknop SKG* (1 set)
 Axa met haakschoot en slot
 SKG* (1 set)
 Montage

 Gelijksluitende cilinders met 
kerntrekbeveiliging SKG***

 6  sleutels 
 Montage

 Veiligheidsbeslag met  
kerntrekbeveiliging SKG***

	 Europrofielcilinder	SKG**	
 Montage          

€ 95,- € 119,- € 475,-

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

€ 1.349,-
VAN €1.449,- NU VOOR:

CAMERAPAKKET 2

 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 

€ 1.649,-
VAN €1.760,- NU VOOR:

 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

€ 699,-
VAN €799,- NU VOOR:

CAMERAPAKKET 1

per raamper deur 3 deuren per deur

Bij 2 deuren € 400*,-  per deurTotaalprijs 4 deuren € 149*,-
*Prijzen zijn incl. 
montage -uitgaande van 
standaard installatie-  
en 21% BTW. Op alle 
aanbiedingen zijn onze 
algemene voorwaarden 
van toepassing. 
Deze zijn op aanvraag te 
ontvangen. 



 (0527) 284741    info@thuisveilig.nlTHUISVEILIG.NL

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

*Prijzen zijn incl. 21% BTW en excl. montage. Op alle aanbiedingen zijn onze  
algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn op aanvraag te ontvangen. ROLLUIK

 compleet	met	profielen	 
(40 mm hoog x dikte 9 mm)

 kast

 geleiders met rubber 

 standaardkleur (24 kleuren) 

 as 

 band of koordopwinder (handbediend)

€ 119*,-
VAN € 143,00  
NU TIJDELIJK VOOR

MONTAGE VANAF € 185,00

 Beschutting tegen zon, weer en wind
 Bescherming tegen inbrekers
 Energiebesparend 
 Isoleert in de winter, houdt je huis koel in de zomer

20% KORTING OP ALLE ROLLUIKEN

Uw rolluiken bedienen via de app met de Connexoon 
Window RTS van Somfy t.w.v. € 167,-   

 
 
*i.c.m. motor voor draadloze muurzender of handzender

NU TIJDELIJK GRATIS BIJ BESTEDING VANAF € 1.500,- ! * 


