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Geen politie meer bij niet-geverifieerd alarm
Sinds 01-01-2011 reageert de politie niet meer op automatische alarmmeldingen, als deze
niet zijn geverifieerd. Deze maatregel zat eraan te komen, want in nog steeds 95 procent
van de gevallen wordt voor niet-geverifieerde meldingen voor niets uitgereden. Ook bij
geverifieerde meldingen gaat het nog maar in een kwart van de gevallen om een echte
inbraak(poging), maar daar neemt de politie voorlopig genoegen meer. Als wisselgeld voor
het niet meer reageren op niet-geverifieerd alarm, wordt aan geverifieerd prioriteit 1
gegeven.
Voor gebruikers van alarminstallaties zonder alarmverificatie is het van groot belang om te
weten dat ook in geval van een echte inbraak of overval niet meer op de komst van de
politie hoeft te worden gerekend. Men zal zelf polshoogte moeten nemen of dit aan een
particuliere beveiligingsorganisatie of buurman over moeten laten. Als deze constateren
kunnen zij als ooggetuige de politie met hoge prioriteit alsnog laten komen. Dit heeft niet
de voorkeur van de politie zij zijn voorstander van elektronische alarmverificatie.

Elektronische alarmverificatie
Elektronische verificatie is mogelijk met microfoons en camera s binnen het object bij een
alarmmelding.
Bij een alarmmelding maakt de installatie contact met een gecertificeerde particuliere
alarmcentrale, deze logt in op het systeem en kan zien, of horen wat er in pand gebeurt.
Uiteraard is de meest overtuigende vorm van verificatie die d.m.v. camera s.
Bij het waarnemen van de ongeregeldheden neemt de alarmcentrale contact op met de
politie, de alarmcentrale vervult hier de rol van ooggetuige (op afstand)
Niefra beveiligingen heeft diverse soorten en kwaliteiten camera s en IP camera s
Indien u meer wilt weten komen wij u graag informeren
Bel gerust voor een informatief bezoek 020-6340043

Voor het leveren, plaatsen en onderhouden van mechanische en elektronische beveiligingssystemen.
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