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Alarmopvolging brengt altijd risico’s met 
zich mee. ’s Avonds en ’s nachts is dit 
risico nog groter. Natuurlijk wilt u dat uw 
medewerkers niets overkomt als zij uw 
pand controleren. Daarom bieden wij u 
Keyholder Care. Keyholder Care zorgt 
voor extra bescherming van uw medewer-
kers en een gerust gevoel voor uzelf!

Voor meer informatie over Keyholder Care 
kunt u contact opnemen met onze afdeling 
Verkoop Binnendienst.

Telefoon : 0344 - 678452
Email : verkoop@smc-alarmcentrale.nl

NA EEN ALARMMELDING STAAN 
UW MEDEWERKERS ER NIET 
ALLEEN VOOR!  KEYHOLDER 
CARE VAN SMC IS DE OPLOSSING

Hoe werkt Keyholder Care?

• Direct na contact met de alarmcentrale ontvangt de  
  sleutelhouder die actie neemt een sms met een   
  instructie.

• Heeft de sleutelhouder zich 10 minuten voor het   
  verstrijken van de opvolgingstermijn nog niet per   
  sms afgemeld dan ontvangt hij een herinnerings-   
  sms.

• Meldt de sleutelhouder zich niet af, dan belt de   
  centralist hem. Is de sleutelhouder niet bereikbaar,  
  dan kan er een ongewenste situatie zijn ontstaan.  
  De centralist neemt dan verdere actie.

• Als de situatie veilig is, meldt de sleutelhouder zich  
  per sms af. De Keyholder Care sessie wordt nu
  afgesloten.

Een alarm wordt dus pas afgemeld als de sleutelhouder 
aangeeft de situatie onder controle te hebben.

Kijk voor meer informatie of om u aan te melden op onze 
website:
www.smc-alarmcentrale.nl/alarmcentrale/keyholdercare
Heeft u aanvullende vragen, neem dan contact op met 
onze afdeling Verkoop Binnendienst.

Msg: Uw Keyholder Care sessie
12345678 is gestart. Wij 

verwachten uw afmelding voor
voor 11:00 uur (stuur STOP om 

de controle te deactiveren of
EXTRA voor extra tijd)

Keyholder Care van SMC
Simpel en Doeltreffend!

Mis niet langer de laatste ontwikkelingen van SMC. 
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief op www.smc-alarmcentrale.nl/nieuwsbrief


