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TOP Security  

Qolsys licentie formulier  
 

 
Door middel van het invoeren van dit formulier kunnen wij uw licentie activeren om de centrale van 
de Qolsys te kunnen gebruiken.  
 
 
Licentie 
 

Datum  

IMEI nummer   

Meldkamer  

Promnummer  

 
Licentievorm    Basis   Premium  Plus 
 
 
Upgrades 
 

 

Pro Video met analytics • Live beelden en screenshots bekijken.  

• Bekijken via cloud service en mobiele app 

• Alarm- en pushmeldingen 

• Ondersteunt analytics 

• Maximaal 4 camera’s 

• 3000 clips per upgrade 

Pro Video • Live beelden en screenshots bekijken.  

• Bekijken via cloud service en mobiele app 

• Alarm- en pushmeldingen 

• Maximaal 4 camera’s 

• 1000 clips per upgrade 

Pro Video met uitbreiding • Live beelden en screenshots bekijken.  

• Bekijken via cloud service en mobiele app 

• Alarm- en pushmeldingen 

• Uitbreiding voor 4 camera’s 

• 5000 clips per upgrade 

Cloud service voor SVR • Cloud service van Alarm.com 

• Geschikt voor streaming video recorders 

• 24u per dag terugkijken 

• 7 dagen per week terugkijken 

Video deurbel • Aansluiten van 1 video deurbel 

• 400 clips opslag 

• 400 clips per maand aan bandwijdte  
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Alarmmeldingen PIR camera • Screenshots ontvangen bij alarmmelding PIR camera 

• Screenshots zijn te bekijken via app of cloud 

• Maximaal 5 screenshots per alarmmelding 

Pro alarmmeldingen  
PIR camera 

• Ondersteunt 40 screenshots zonder alarmmelding 

• Screenshots ontvangen bij alarmmelding PIR camera 

• Screenshots zijn te bekijken via app of cloud 

Extra opslag voor PIR camera • 20 extra screenshots opslag per maand 

Pushmeldingen voor 
wellness 

• Upgrade voor het gebruik van de bedsensor 

• Pushmeldingen zodra er geen activiteit wordt 
waargenomen 

• Analyses zijn te bekijken via de cloud of app 

Weersvoorspelling • Op elk bedienpaneel is het mogelijk om de 
weersvoorspelling te laten zien 

Monitoren van 
energieverbruik 

• Overzichtelijk zien hoe hoog het energieverbruik is 

• Elk apparaat los kunnen monitoren 

• Eenvoudig zien waar energie bespaard kan worden 

Toegangscontrole • Ondersteunt toegangscontrole op afstand via de app of 
via de Qolsys 

• Upgrade gaat per deur en per maand 

Supervisie – 6 uur • Per 6 uur controle of het alarmsysteem nog 
functioneert  

Supervisie – 1 uur  • Elk uur controle of het alarmsysteem nog functioneert 
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Bedrijfsinformatie 
 

Referentie  

Bedrijfsnaam  

Contactpersoon  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Provincie en land  

Telefoonnummer  

Email adres  

 
 
 
Eindgebruiker informatie 
 

Naam  

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Provincie en land  

Telefoonnummer   

Email adres  

 

 

 

 

Handtekening 
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Algemene voorwaarden Alarm.com 
 
 
Alarm.com biedt gebruikersinterfaces voor het bewaken en controleren van beveiligingssystemen. In 
deze algemene voorwaarden wordt duidelijk beschreven waarvoor u de licentie mag gebruiken. De 
licentie houdt in dat er gebruik gemaakt mag worden van de website, voice-site, mobiele applicaties 
en bijbehorende e-mail- en telefoonmeldingen van Alarm.com Network. Lees alle algemene 
voorwaarden zorgvuldig door. Door de licentie te tekenen of gebruik te maken van de services erkent 
u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u hiermee akkoord gaat. Hierdoor bent u 
gebonden aan deze voorwaarden en dient u zich te houden aan de toepasselijke wetten en regels. 
Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, dan heeft u geen toegang tot het gebruik van de 
services van Alarm.com. We kunnen deze voorwaarden ten allen tijde herzien, door een nieuw 
formulier door te sturen. De algemene voorwaarden voor het gebruik van Alarm.com zijn bindend 
voor u. Als u één van de voorwaarden schendt kan het gebruik van de service automatisch beëindigd 
worden.  
 
Toepassingsbeleid 
TOP Security verleent u deze licentie zodat u toegang krijgt tot persoonlijk en commercieel gebruik 
van de services. De services mogen niet gereproduceerd, gedupliceerd of gekopieerd worden. Er 
mogen geen framing technieken gebruikt worden. U mag geen megatags of andere verborgen 
teksten gebruiken die gebruik maken van Alarm.com. Elk ongeoorloofd gebruik of gebruik dat het de 
licentie overschrijdt, beëindigt de licentie direct. Bovendien kan Alarm.com en TOP Security ten allen 
tijde de licentie beëindigen.  
 
Aansprakelijkheid, garantie en onafhankelijkheid van de wederverkoper  
De service van Alarm.com wordt geleverd zonder garantie en met inachtneming van de 
aansprakelijkheidsbeperkingen. TOP Security is niet verantwoordelijk voor het falen van de 
Alarm.com installateurs en kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Verder is TOP Security 
niet aansprakelijk voor schade, verlies, weglatingen, onderbrekingen, vertragingen door installatie 
van de installateur. TOP Security is niet aansprakelijk voor fouten van de leverancier.  
 
Handelsmerken 
Alarm.com is een geregistreerd handelsmerk. Het ongeoorloofd gebruik maken van een handelsmerk 
of logo van Alarm.com kan in overtreding zijn van de federale en merkwetten op het gebied van 
handelsmerken. 
 
Copyright 
De service wordt beschermd door internationale auteursrechtwetgeving. Na het tekenen van de 
licentie is het toegestaan om de inhoud te delen, zonder deze licentie is het niet toegestaan om het 
logo, inhoud  of ontwerp te delen met commerciële doeleinden.  
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Wijzigen 
Alarm.com behoudt zich het recht om de service, regels en de voorschriften voor het gebruik ervan 
elk moment te kunnen wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Alarm.com geplaatst worden 
en gebruikers worden geacht op de hoogte te zijn van en gebonden te zijn aan eventuele wijzigingen 
in de service. Alarm.com kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen in de producten of diensten die 
op de service worden beschreven. 
 

Beveiliging 
U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw login en wachtwoord. Ook bent u 
verantwoordelijk voor al het gebruik van uw login, wachtwoord, PINS en gerelateerde kosten. Als de 
eindgebruiker niet geautoriseerde kosten maakt is TOP Security daar niet verantwoordelijk voor. 
 

Aankopen 
Uw commerciële transacties of diensten met de eindgebruiker hebben geen betrekking tot TOP 
Security. De betaling en levering van goederen is een overeenkomst tussen 
installateur/wederverkoper en de eindgebruiker. U kan alleen rechten verlenen aan transacties of 
levering van goederen die direct door u zijn afgenomen bij TOP Security. U gaat ermee akkoord dat 
Alarm.com en TOP Security niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van 
producten of services die niet door hen verleend zijn.  
 
 
Overtredingen en aanvullend beleid 
Alarm.com en TOP Security behoudt zich het recht voor om alle beschikbare rechtsmiddelen aan te 
wenden voor schendingen van deze Algemene Voorwaarden. Inclusief het recht om toegang tot de 
service te blokkeren vanaf een bepaald internetadres of telefoonnummer. Alarm.com en TOP 
Security kunnen deze overeenkomst en toegang tot de service ten allen tijde beëindigen om welke 
reden dan ook, of zonder reden. 
 

 

 

 

 


