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Ook voor beveiligen van Scooters, Auto s, 

motoren, boten en mobiele machines (Geofencing)    

Multi-mediaal Volg- en 
Opsporing Systeem voor 

héél Europa                      

V.O.S.; voor het beveiligen en weer terug 
vinden van alles wat u dierbaar is!  

 

Automatische positie doorgifte bij in- en uittreding van de 
ingestelde Veiligheidscirkel: Mijn auto begaf zich om 11 uur 
50 buiten de ingestelde veiligheidscirkel op Dorpsweg 12 te 
Gouda

  

Positie tot op 10 m nauwkeurig 

 

Melding van positie via SMS, Gesproken bericht en kaartje 

 

Eenvoudig programmeerbaar, tot 5 telefoonnummers 

 

Geofencing, model G (Gebiedbewaking) 

 

Lage maandelijkse abonnementskosten 

 

Aanmelden via: www.veiligopstap.nl

    

http://www.veiligopstap.nl
http://www.veiligopstap.nl


V.O.S. is een concept van UIL B.V., Oost-Vlisterdijk 20, 2855 AC, Vlist; KvK: Rotterdam, 30175589 
IBAN: NL06RABO0337197652, BTW nr. NL8102.90.017.B01 www.veiligopstap.nl

                                 
Waarvoor is VOS (G) bedoeld? 
Deze VOS-locator is bedoeld voor het beveiligen 
en/of opsporen van allerlei soorten voertuigen en dure 
machines. 
Bijvoorbeeld: 

 
Scooters, motoren 

 
Auto s, Caravans 

 
Electrische Fietsen, Boten 

 
Shovels, kranen, tractoren, hoogwerkers etc. 

Kenmerken VOS-Locator (model G): 

 

Ingebouwde mobiele telefoon (GSM) 

 

Ingebouwde satelliet navigatie (GPS) 

 

Op circa 10 m nauwkeurige positiebepaling 

 

Instelbaar centrum van de Veiligheidscirkel 

 

Instelbare straal van de Veiligheidscirkel 

 

Eenvoudig in gebruik 

 

Zelf te configureren (o.a. meerdere 
telefoonnummers en naam van het object) 

 

Melding bij in  en uit treden Veiligheidscirkel 

 

Positiedoorgifte keuze uit: 
o Gesproken woord, inclusief naam en adres 
o Tekstbericht, inclusief naam en adres (SMS) 
o Via Internet (met straten-kaartje) 

 

On-line volgen (tracking) mogelijk via Internet 

 

Oplaadbare batterij (4 

 

6 uur) 

 

Geschikt voor standaard mini-USB oplader 

 

Snoer bijgeleverd voor aansluiting op accu 

 

Login account voor web-site met toegang tot: 
o Historische gegevens 
o Gebruiksgegevens 
o Wijzigen instellingen (o.a. telefoonnummers) 
o On-line volgen ( tracking ) 

 

Wat kost het VOS (G) pakket?  Er zijn twee mogelijkheden:  

Pakket 1:     Pakket-2  
14,95 per maand     29,95 per maand 

Minimum contractduur 1 jaar   Minimum contractduur 2 jaar 
Eénmalige kosten  299,-   Géén eenmalige kosten  

Exclusief feitelijke gebruikskosten (positiedoorgiftes): 
Via Internet         :  0,10 
Via SMS (inclusief dichtstbijzijnde adres)  :  0,20 
Via gesproken woord (incl. dichtstbijzijnde adres)    :  0,30   

(Bedragen zijn incl. BTW maar excl.  14,95  éénmalige verzend- en administratiekosten) 
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