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Precies wat je nodig hebt
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TT ALARMEN

Bij het afsluiten van een autoverzekering kan
de verzekeraar bepaalde eisen stellen in verband
met de diefstalbeveiliging van je wagen.
Het is dan ook aan te raden je hierover goed
te informeren en in de bijzondere voorwaarden
van het verzekeringscontract te checken welke
deze vereisten zijn.

WELK TRACK & TRACE (TT) ALARM ...
Iedere verzekeringsonderneming bepaalt zelf
onder welke diefstalbeveilingsvoorwaarden een

1 TT1 | basisalarm “tracking on demand”
voordien CJ0 autonoom
zonder bestuurdersherkenning
zonder verhinderen van herstarten

wagen verzekerd kan worden en kunnen dus
verschillen afhankelijk welke verzekeraar je
contacteert. Bovendien is het pakket aan vereisten
gebaseerd op bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld
de aankoopwaarde, het merk of model,
de aanwezigheid van een garage, je woonplaats, ….
Maar quasi altijd zal de voornaamste eis
inhouden dat je een anti-diefstal of na-diefstal
beveiligingssysteem laat inbouwen door
een gecertificeerd INCERT inbouwbedrijf.
Ter vervanging van de assuralia gekeurde alarmen
CJ0 en CJ2 is het INCERT label gekomen.
Dit label vertegenwoordigt het verplichte alarm
dat vereist is om uw voertuig te verzekeren.

All-Connects beschikt over
het INCERT label, met
certificaatnummer MB-0111.

Dit is een systeem waarbij het alarm gegenereerd kan worden
op initiatief van de eigenaar of van de bestuurder van het
voertuig op het moment de diefstal van het voertuig wordt
vastgesteld. Die persoon kan dan de bewakingscentrale
verwittigen met wie een abonnementscontract werd
afgesloten. De procedure van Tracking & Trace wordt
gestart om het gestolen voertuig te lokaliseren.

2 TT2 | alarm met automatische diefstalmelding
		
		
		

voordien CJ0 geïntegreerd
met bestuurdersherkenning
zonder verhinderen van herstarten

Dit is hetzelfde systeem als het TT1 alarm, met als
toegevoegde waarde dat bij diefstal het alarm naar de
bewakingscentrale automatisch gegenereerd wordt, zonder
tussenkomst van de eigenaar of bestuurder. Hierdoor kan de
centrale veel vlugger de Track & Trace procedure opstarten.

DESKUNDIG ADVIES
We geven je de nodige informatie zodat je
het juiste systeem voor jou kan selecteren
We werken op een transparante & open wijze

IS VOOR JOU DE BESTE KEUZE?

3 TT3 | alarm met verhindering tot herstarten *
		
		
		

voordien CJ2 autonoom
zonder bestuurdersherkenning
mét verhindering van het herstarten

Dit is hetzelfde systeem als het TT1 alarm, met toegevoegde
waarde dat het herstarten van de wagen verhinderd wordt.
Zodra de motor van de wagen afgezet wordt, immobiliseert
het systeem dus het voertuig om zo te vermijden dat de dief
opnieuw kan weg rijden.

PROFESSIONELE PLAATSING

INCERT CERTIFICAAT

We werken snel en efficiënt met eigen
installateurs ter plekke of in een door

We zorgen voor een goede begeleiding
en en leveren het vereiste INCERT bewijs

jou gekozen werkplaats

voor je verzekeraar

TARIEVEN INCERT TT ALARMEN

TT1

TT2

TT3 *

TT4 *

AANKOOP ALARM & INSTALLATIE

€ 491,20

€ 516,00

€ 540,80

€ 565,60

ACTIVATIE MELDKAMER

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

JAARLIJKS TARIEFPLAN ALL-IN

€ 210,00

€ 210,00

€ 210,00

€ 210,00

€ 751,20

€ 776,00

€ 800,80

€ 825,60

€ 939

€ 969

€ 999

> eenmalige aankoop
> incl. plaatsing bij All-Connects

> jaarlijkse facturatie abonnement
> geen onverwachte kosten

4 TT4 | alarm met hoogste beveiligingsgraad *
		
		
		

voordien CJ2 geïntegreerd
mét bestuurdersherkenning
mét verhindering van het herstarten

Bij dit alarmsysteem zijn alle funtionaliteiten van de andere
TT alarmen inbegrepen: bij een TT4 alarmsysteem wordt de
alarmcentrale automatisch verwittigd en verhindert het
systeem het herstarten van het gestolen voertuig na stilstand.

TOTAAL EXCL. BTW

€ 908
TOTAAL INCL. BTW		

OPTIE
VERPLAATSING TECHNIEKER
> overdekte + verlichte werkplaats
> voldoende werkruimte rondom het
voertuig (beide autodeuren open)

* niet mogelijk voor hybride voertuigen

€ 75,00

OPLOSSING
IN DE KIJKER

CONNECT MET ONS
LATEN WE OVER JOU PRATEN
PRAAT MET ONS
03 289 55 35

Wil je weten hoe onze oplossingen met jouw bedrijfssystemen
geïntegreerd kunnen worden? Heb je al een concreet project
in gedachten waarvoor je een gedetailleerde offerte wil
ontvangen? Weet je niet waar je moet starten en heb je nood
aan een goede brainstorm samen met ons?
Connect dan met ons.

1 MAIL ONS
HELP@all-connects.com

We luisteren graag naar jouw verhaal: Wat zijn jouw specifieke
noden en doelen? Waar loop je vandaag tegenaan? Waarmee
worstelen je werknemers? Contacteer ons en we maken met
plezier tijd voor een uitgebreid gesprek of een snelle offerte.

INFORMEER JE VERDER
www.all-connects.com

TROEF 01 | DE JUISTE SPECIALIST VOOR DE JUISTE JOB
Met +15 jaar ervaring weten we waarover we spreken.
We houden je op de hoogte van de nieuwste innovatieve
technologieën die je zullen helpen verder te groeien.
We anticiperen wat nodig is voor jouw bedrijf om concurrentieel een sterke positie te behouden.
TROEF 02 | EEN COMPACT TEAM VAN PROFESSIONALS
We zijn met een relatief klein team met enorm veel kennis
en expertise. Dit maakt het mogelijk om moeilijkere
totaalprojecten en technisch innovatieve oplossingen uit
te werken voor onze klanten. We werken hiervoor nauw
samen met onze ervaren leveranciers.
TROEF 03 | MADE IN BELGIUM
Als familiebedrijf met sterke roots in Vlaanderen kiezen we
bewust om de software in België te ontwikkelen, afgestemd
op de Belgisch wetgeving per sector. We geloven in een
transparante samenwerking en delen
onze vakkennis ter voordeel van alle partners.

All-Connects nv
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