
Het Servicepaspoort heeft meer producten in de rubriek 
comfort en gemak:

n  Moderne oplossingen voor veilig en comfortabel  
wonen en slapen.  

n  Uit en thuis, altijd in contact, dus hulp is dichtbij.  
Met ledenkorting.

Top 3 van de meest gevraagde producten:
n  Alarmapparaat en Professionele Alarmopvolging
n  GPS
n  Beeldhorloge

Voor leden van het Servicepaspoort gelden exclusieve  
kortingsregelingen. Alle informatie over deze kortingen en 
ons uitgebreid producten- en dienstenoverzicht vindt u in 
onze folder Wat biedt Servicepaspoort en op onze website  
www.servicepaspoort.nl
Tel. 023 - 891 84 40

{ Servicepaspoort }

Makkelijk en betrouwbaar met het
SERVICEPASPOORT

BRANDMELDER
EN CO MELDER

WWW.SERVICEPASPOORT.NL

Alle informatie over 
deze kortingen en  
een uitgebreid  
overzicht van onze 
producten- en  
diensten vindt u  
op onze website:



Een rookmelder produceert een luid  
signaal bij activatie door een concen-
tratie van rookdeeltjes. Een goed  
onderhouden rookmelder biedt die  
essentiële tijdige waarschuwing.  
Het is belangrijk dat u een rookmelder  
installeert met een (inter)nationaal 
goedkeuringssymbool en voldoet aan 
de Europese normen. Zo bent u er zeker 
van dat een rookmelder strenge tests 
doorstaan heeft en een kwalitatieve  
bescherming biedt.
 
Voor een optimale beveiliging installeert 
u op elke verdieping een rookmelder.  
Er is een gespecialiseerde rookmelder 
voor elke ruimte in uw woning met  
gespecialiseerde kenmerken voor de 
gang, woonruimtes, slaapkamers en  
andere specifieke plaatsen. Rookmelders  
zijn een eerste beveiligingsmiddel.  
Een rookmelder kan een zelfstandig 
apparaat zijn, maar steeds vaker zijn 
rookmelders verbonden met een alarm-
systeem die de meldkamer alarmeert.
Servicepaspoort beschikt over brand-
melders die aan te sluiten zijn op het 
alarmapparaat maar heeft heeft ook 
relaties met eigen klussendiensten die  
in staat zijn om losse rookmelders te 
plaatsen die werken op batterij of  
aangesloten zijn op het lichtnet. 
Tevens is het mogelijk om brandmelders 
te combineren met CO melders,  
(kool-monoxide melders).

Kosten*
Brandmelders met batterij/lichtnet
Indien u lid bent van het Service- 
paspoort is het  mogelijk om de  
klussendienst van het Servicepaspoort 
te laten komen om de door u gewenste 
brandmelders te laten plaatsen. 

Deze melders zijn voorzien van  
batterijen. U betaalt hiervoor de  
aanschafkosten en het tarief van  
de betreffende medewerker per uur.
Brandmelders die aangesloten worden 
op uw lichtnet dienen geplaatst te  
worden door een erkend installateur. 

Brandmelders aansluiten  
op uw alarmapparaat
Beschikt u over een alarmapparaat  
van Servicepaspoort dan is het ook 
mogelijk om brandmelders die u in 
bruikleen heeft, daar op aan te sluiten. 
Als de melders afgaan zal er, naast een 
hoorbaar geluidssignaal, een melding 
naar de meldkamer verzonden worden. 
De meldkamer zet de melding door 
naar drie contactpersonen in uw nabije 
omgeving en indien noodzakelijk naar 
de brandweer.

Uitgaande van drie melders betaalt  
u € 95,- per jaar. De melders worden  
u in bruikleen gegeven  en worden  
gekoppeld aan het alarmapparaat.  
U betaalt eenmalig € 47,50 voor  
installatiekosten.

Informatie/aanmelden
Voor aanmelding of meer informatie 
kunt u van maandag tot en met  
vrijdag contact opnemen met het  
Servicepaspoort, via 023 – 891 84 40  
of e-mail naar info@servicepaspoort.nl. 
Meer informatie vindt u ook op  
www.servicepaspoort.nl.

*Tariefwijzigingen voorbehouden

{             }Brandmelder  
en CO melder

Als meer dan 80% van de Nederlandse woningen over  
een rookmelder zou beschikken zou het aantal sterfgevallen  
bij brand met 50% verminderen. Om uw woning te verlaten  
bij een brand, heeft u dus slechts enkele minuten tijd om te 
ontkomen, elke seconde telt. Een rookmelder waarschuwt u  
tijdig waardoor u meer tijd heeft om te reageren. 


