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Ook voor ‘alleen werkers’ (valdetectie) 
en ‘dwalers’ (gebiedsbewaking) 

 
 
 

Multimediaal persoonsalarm 
voor binnen èn buiten 

in héél Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 val-
melding gedaan en bevindt zich 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 
� Met Valdetectie en instelbare Veiligheidscirkel 
� Lage maandelijkse abonnementskosten (inclusief SIM kaart!) 
� Optioneel: ‘inactiviteits-alarm’ en batterijbewaking op afstand 
� Bestellen via: www.veiligopstap.nl.  
� Aanvullende info en advies op maat, bel: 088 - 55 6 33 55 
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Voor wie is VOS (V) bedoeld? 
 
VOS is zeer breed inzetbaar, denk aan: 
� Dementie- en hartpatiënten 
� Epilepsie- en fobiepatiënten 
� Mensen die slecht ter been zijn, zoals senioren 
� Medewerkers alleen op kantoor of in de fabriek 
� Bewakingspersoneel 
� Alleen werkers op buitenlocaties 

Kenmerken VOS-Locator (model V): 
� Ingebouwde mobiele telefoon (GSM, roaming Sim) 
� Ingebouwde satelliet navigatie (GPS, tot op 5 m) 
� Heeft maar één, duidelijke (nood)knop 
� Valdetectie, Veiligheidscirkel en Inactiviteitsalarm 
� Eenvoudig in gebruik 
� Zelf te configureren (o.a. persoonsnaam van de 

drager, 5 telefoonnummers en 2 E-mail adressen) 
� Spreek- en luisterverbinding na noodoproep 
� Ook gewoon te bellen als een mobiele telefoon 
� 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) 

� Online volgen (tracking) mogelijk via Internet 
� Inclusief oplader, lederen buideltje en draagkoordje 
� Login account voor website met toegang tot: 

o Historische gegevens 
o Gebruiksgegevens 
o Wijzigen instellingen (o.a. telefoonnummers) 
o Online volgen (‘tracking’) 

� Ook zonder Internet te gebruiken 
� Uitbreidbaar met ‘indoor’ positiebepaling 

 

 

Wat kost het VOS (V) pakket? Er zijn drie mogelijkheden: 
 
Pakket 1: (koop)   Pakket-2: (huurkoop)   Pakket-3: (huur) 
€ 21,95 per maand   € 49,45 / maand (na 1,5 jr. € 19,95) € 55,00 per maand 
Minimum contractduur 1 jaar  Minimum contractduur 1,5 jaar Minimaal 3 maanden 
Eenmalige kosten € 299,-  Géén eenmalige kosten  Inclusief gebruikskosten 
 
           
Inclusief feitelijke gebruikskosten      Als u na 3 maanden besluit 
(positiedoorgiftes, adresverrijking etc. zijn bij het    alsnog te kopen, dan krijgt u 
 abonnement inbegrepen mits deze redelijk blijven)    50 % van de huur over de 
          afgelopen 3 maanden terug 
Bedragen zijn inclusief BTW maar excl. € 19,95    als korting op de aanschaf!! 
éénmalige verzend- en administratiekosten.     Ideaal om het uit te proberen! 
        

 

 


