Inclusief adresdoorgifte in héél Nederland!
Met (medicijn-)herinneringsfunctie tot 10 x per dag

Multimediaal persoonsalarm
voor SmartPhones

V.O.S.; Weer alleen en Veilig Op Stap
durven en kunnen gaan!
Positie doorgifte en contact met een mantelzorger met één druk
op de knop: Karin de Groot heeft om 11 uur 50 een
noodoproep gedaan op de Dorpsweg 12 te Gouda
Positie tot op 5 m nauwkeurig (ook per E-mail en op Website)
Melding van positie via gesproken bericht, SMS en WhatsApp®
Eenvoudig configureerbaar, tot 5 telefoonnummers
Geschikt voor elke SmartPhone met GPS-voorziening
Géén verplichte aansluiting bij meldkamer
Controle tijden functie (werkt óók met gewone (vaste) telefoon)
Maximaal 10 tijdstippen per dag (bijv. medicijnen-herinnering)
Instelbare reactietijd
Zeer lage maandelijkse abonnementskosten (jaarabonnement)
Bestellen via: www.veiligopstap.nl.
Aanvullende info en advies op maat, bel: 088 - 55 6 33 55
V.O.S. is een concept van Veilig Op Stap B.V., Oost-Vlisterdijk 20, 2855 AC, Vlist;
KvK: Rotterdam, 58417125, IBAN: NL48RABO0102087423, BTW nr. NL853031265B01 www.veiligopstap.nl

Voor wie is VOS (A) bedoeld?
De VOS-APP is zeer breed inzetbaar, denk aan:
Alleenwonenden, thuiswerkers
Iedereen die op bepaalde tijden medicijnen moet
innemen en vergeetachtig is/wordt
Mensen met huisgenoten, kinderen etc. die afhankelijk
zijn van u voor dagelijkse verzorging
Mensen met huisdieren

Kenmerken VOS-Locator model A (Alarmknop):
Positiedoorgifte keuze uit:
o Gesproken woord, inclusief naam en adres
o Tekstbericht, inclusief naam en adres via SMS
o Tekstbericht, idem maar dan via WhatsApp ®
o Via E-mail en Internet (met straten-kaartje)
Maakt gebruik van de GPS-informatie in uw
SmartPhone (nauwkeurig tot op 5 m)
Heeft maar één, duidelijke (nood)knop
Zelf te configureren (o.a. persoonsnaam van de
gebruiker, 5 telefoonnummers en 2 email adressen)
Spreek- en luisterverbinding na noodoproep
Duidelijke, Nederlandstalige gebruikershandleiding
Kenmerken VOS-Locator model A (Controle Tijden):
Login account voor website met toegang tot
historische gegevens en wijzigen instellingen
Instelbare controle tijdstippen, tot 10 per dag
Instelbare reactietijd
Belt automatisch nog een keer als u in gesprek bent
Bevestiging door het indrukken van een toets
Multimediale alarmering bij 2 x niet reageren
Ook zonder Internet en SmartPhone te gebruiken
Duidelijke, Nederlandstalige gebruikershandleiding
Wat kost het VOS (A) pakket?
Eenmalige configuratiekosten : 14,95
Abonnementskosten
: 4,95 per maand
Minimum contractduur
: 1 jaar
Betaling
: 12 maanden vooruit, per
automatische incasso
Verlenging
: telkens met 12 maanden
Opzegtermijn
: één volle kalendermaand
Bedragen zijn inclusief

: BTW en Telecommunicatiekosten o.b.v. fair usage .
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