
AVL Security

Onze volgsystemen voldoen aan de diverse normen van het 
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) en zijn hiervoor 
uitvoerig getest door TNO. 
De verschillende eisen zijn van toepassing op personenauto’s 
(TT-03 klasse 4 en 5), bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens (BV02/
BV03), vaartuigen (EBV-01) en werkmaterieel (WM03). 

Het AVL volgsysteem bevat een interne GPS module welke 
zorgt voor nauwkeurige plaatsbepaling. Elke diefstal of inbraak-
melding wordt onmiddellijk via het GSM netwerk naar onze PAC 
(Particuliere Alarm Centrale) verstuurd. Deze meldkamer waakt 
24 uur per dag, 365 dagen per jaar over uw beveiligde bezit 
zonder dat u daar zelf speciale handelingen voor hoeft 
te verrichten.

Meldingen bij de alarmcentrale beperken zich niet alleen tot 
Nederland. Ook voor andere landen in Europa (en deels zelfs 
buiten Europa) is in een effectieve alarmopvolging voorzien. 

Met de huidige toenemende mobiliteit is er ook steeds meer behoefte aan betrouwbare beveiliging voor uw 
mobiele objecten. Denk hierbij aan o.a. auto's, vrachtwagens, boten, werkmaterieel en containers. AVL was als 
eerste onderneming in Nederland actief op de mobiele beveiligingsmarkt en heeft nu als marktleider al meer dan 
10 jaar ervaring in het beveiligen van mobiele objecten. De toonaangevende AVL securityproducten en diensten 
zijn ontwikkeld uit de vraag naar bedieningsvriendelijke apparatuur met de hoogst haalbare kwaliteits- en 
beveiligingseisen en kunnen o.a. voor alle denkbare verzekeringseisen worden toegepast.
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Security & Ritregistratie

Naast de noodzakelijke beveiliging kan er ook behoefte bestaan om 
voertuigbewegingen op eenvoudige wijze in kaart te brengen. Via een 
gecombineerd security- en ritregistratiesysteem kan hieraan worden voldaan. 
Alle ritgegevens worden automatisch gegenereerd en zijn via een beveiligd 
en persoonlijk internetaccount inzichtelijk en opvraagbaar. Fiscaal Service 
voorziet standaard in een ritregistratie rapportage welke voldoet aan de eisen 
van de fiscus en geschikt voor het aantonen van een sluitende kilometer-
administratie voor De Belastingdienst. Deze dienst is alleen mogelijk via 
Fiscaal Service welke gemakkelijk als voordelige toevoeging op het Security 
abonnement kan worden afgesloten. Indien ook meer functies gewenst zijn, 
zoals het zelf kunnen opvragen van de actuele positie op de kaart, kan tegen 
meerprijs gebruik worden gemaakt van onze Custom Service. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze brochure Fiscaal Service, 
welke u tevens op onze website kunt downloaden.



Abonnement

Voor een juiste werking van het systeem (conform de eisen van de verzekeraar), dient er een abonnement te worden afgeslo-
ten. Dit abonnement bestaat uit de module ‘Basis Service’ aangevuld met ‘Security Service’. De modulaire opbouw maakt het 
mogelijk om meerdere diensten voordelig te combineren. Het abonnement Basis Service + Security Service voorziet o.a. in de 
volgende diensten:

•	 GSM	abonnement	voor	dataoverdracht;
•	 Aansluiting	op	een	Particuliere	Alarm	Centrale	conform	VbV/SCM-eisen	(klasse4/5);
•	 Automatische	testmeldingen;
•	 Lokaliseren	object	na	diefstalmelding;
•	 Automatische	doormelding	uitval	boordstroom;
•	 Automatische	doormelding	alarm	(onbeperkt);
•	 Doormelding	van	alarmen	aan	waarschuwingsadressen	(drie	pashouders);
•	 Doormelding	van	geverifieerde	alarmen	aan	opsporingsdiensten;
•	 Internationale	alarmopvolging	Europa	(inclusief	aangifte	en	repatriëring).

De Security Service is compleet en kent geen additionele kosten! (bijvoorbeeld bij nodeloos alarm)

Voor gedetailleerde informatie over abonnementen en de daarbij behorende tarieven verwijzen wij u graag naar 
onze brochure Tarieven diensten, welke u tevens kunt downloaden op onze website.

Emergency Service

In veel gevallen is het wenselijk om een noodsignaal aan de meldkamer af te geven zodat er snel en adequaat de juiste acties 
kunnen worden ondernomen. Denk hierbij aan het gebruik van een zogenaamde ‘noodknop/paniekknop’ voor het kenbaar 
maken van een noodsituatie of een crashsensor welke een signaal stuurt bij een eventueel ongeluk. Deze diensten zijn alleen 
mogelijk indien Emergency Service als uitbreiding op de Security Service overeenkomst wordt gekozen.
Emergency	Service	voorziet	in	de	volgende	aanvullende	diensten;

•	 Alarmprotocol	in	overeenstemming	met	situatie	eindgebruiker
•	 Voorrangsbehandeling	van	de	melding	op	de	meldkamer

  Kwaliteit, Betrouwbaarheid & Continuïteit

  Volgsystemen grijpen hoe dan ook altijd in op de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker/ 
  berijder. Om deze reden besteden wij alle aandacht aan het beheer van uw gegevens en 
  het waarborgen van uw privacy. Als een van de weinige leveranciers van goedgekeurde 
  volgsystemen is AVL een Service Provider welke voldoet aan het Keurmerk Mobiele   
  Beveiliging. Dit keurmerk regelt in feite de dienstverlening van de Service Provider en dan  
  met name op de deelgebieden Kwaliteit, Continuïteit en Betrouwbaarheid.

  Het keurmerk Mobiele Beveiliging heeft alleen betrekking op gekeurde beveiligingssystemen.  
  Ondanks dat hanteren wij deze kwaliteitsnorm ook voor onze niet gecertificeerde dienstver- 
  lening. Naast een uiterst betrouwbaar systeem, welke door een erkend AVL installateur in uw  
  voertuig moet worden gemonteerd, bent u als klant hierdoor gewaarborgd van een 
  correcte afwikkeling op alle fronten. Voor nu en in de toekomst.
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