
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van het feit dat wij meer doen dan 
uitsluitend alarmsystemen. 
Veel klanten van ons zijn daar helaas niet van op de hoogte. 
Zo kunnen wij u bijvoorbeeld ook van dienst zijn met het leveren van hang- en sluitwerk, 
camerabewaking, intercomsystemen,  
rolluiken enz… 
 
Naast de producten die we kunnen leveren, kunnen wij u ook diensten leveren. Bijvoorbeeld het 
verzorgen van een opvolgingsdienst die voor u kan rijden in geval van een alarmmelding vanaf 
uw woning of bedrijfspand. 

De komende maanden zullen wij onze website gaan vernieuwen. Hier zullen meer producten 
en/of diensten op komen te staan. Houdt onze website www.pbenu.nl dus in de gaten!!! 

Vanaf heden zullen wij u af en toe een nieuwsbrief sturen met daarin onze mogelijkheden. 
Tevens zullen wij veranderingen in de regelgeving of andere (voor u) belangrijke wijzigingen of 
informatie verstrekken middels deze nieuwsbrieven. Zet ons dus a.u.b. niet bij de “spam”, want 
dit kan voor u soms erg belangrijk en handig zijn. 
 
In deze eerste nieuwsbrief van 2015 willen wij u onze aanbieding laten zien van onze 
intercomsystemen. 
Wij krijgen (i.v.m. de sterke groei van woningovervallen in Nederland) steeds meer de vraag of 
wij daar oplossingen voor hebben. Uiteraard zijn er mogelijkheden om u hier tegen te wapenen. 

               
Beveiliging begint bij afsluiten. Onze eerste tip (die niks kost) is om ook overdag uw 
toegangsdeuren te sluiten. Ook wanneer u zelf thuis bent. Het is een aanwensel om uw deur op 
het nachtslot te draaien. Als u dit een paar weken doet, weet u niet beter meer… Veel mensen 
gaan op een bovenverdieping iets doen en hebben bijv. de achterdeur niet op slot. In dat geval 
loopt men gewoon binnen. U loopt naar beneden en komt dan een ongewenst persoon tegen. 
Dit kan resulteren in een overval. Wanneer u thuis bent en u heeft de voordeur dicht getrokken 
zonder het nachtslot dicht te draaien, kan men “flipperen”. Dit is een vorm van binnen dringen 
middels een krom plastic kaartje of pasje. Men steekt dat tussen het kozijn en de deur en 
“flippert” zo uw deur open. Door het nachtslot om te draaien voorkomt u dit.  
 
“Flipperen” hoort u niet en laat geen inbraakschade na. Het is afhankelijk van uw polis of u 
daarvoor verzekerd bent. 

http://www.pbenu.nl/


Veel mensen denken aan overvallen ’s avonds laat of ’s nachts, 
maar overvallen gebeuren ook overdag!!! 
 
Wanneer er aangebeld wordt bij u, kijk dan altijd wie er voor de deur staat. Niet alleen ’s nachts, 
maar ook ’s morgens,  
’s avonds en overdag! 

Nogmaals, overvallen gebeuren ook overdag!!! 

Het PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) heeft ook niet voor niks in de eisen voor een 
keurmerk PKVW opgenomen dat een particulier te allen tijde van achter de voordeur moet 
kunnen zien wie er voor de deur staat. De overheid is er dus gelukkig ook mee bezig. 
 
Nu is dus de vraag: 
 

Ziet u wie er voor uw deur staat? 
 
Kunt u door het glas kijken? Kunt u dan iemand herkennen? Heeft u verlichting buiten hangen? 
Dit zijn enkele vragen die u aan u zelf  
moet stellen. 
Wanneer u niet kunt zien wie er voor uw deur staat, hebben wij daar uiteraard verschillende 
mogelijkheden voor. 
 

Mogelijkheid 1 
 
Een deurspion (niet mogelijk in kunststof deuren) 
 
In onze unieke deurspion zit een hol en een bol glas, waardoor u heel breed kunt kijken. 
Zo kunt u dus ook zien wie er “naast” de deur staat. 
Wanneer u “handig” bent kunt u dit zelf monteren, u boort op ooghoogte (van de kleinste 
persoon die in uw woning woont en de deur open “mag” maken) een gat met een spieboor van 
16 mm. Daarna draait u de deurspion er in. 
 
 
 

Nu van € 20,- voor € 12,50 incl. BTW 

(prijs is exclusief montagekosten) 
 
 
 
 

 

http://politiekeurmerk.nl/
http://politiekeurmerk.nl/


Mogelijkheid 2 
 
Draadloos Intercomsysteem met 3.5” TFT monitor 
 
Met het draadloos intercomsysteem VP-WIS101 kunt u snel en eenvoudig zien wie er bij u voor 
de deur staat. De binnenpost is voorzien van een 3.5” TFT beeldscherm. Deze binnenpost is 
draadloos, de buitenpost behoeft voeding. Hier kan in de meeste gevallen de draad van de 
bestaande deurbel voor gebruikt worden. 
 
Technische specificaties  
Met deze eenvoudige draadloze intercomoplossing kunt u eenvoudig en snel zien wie er bij u 
aanbelt. Zo kunt u altijd al op een afstand zien middels de monitor of de aanbellende persoon 
welkom is of niet. Hiermee voorkomt u ongewenste verrassingen.  
De buitenpost wordt geleverd met een regenkap om het model te beschermen tegen slagregen. 
De buitenpost is voorzien van een ingebouwde camera met LED verlichting, hierdoor is het 
mogelijk om het systeem zowel als overdag als ’s nachts te gebruiken. 
Op de buitenpost bevindt zich 1 beldrukker en een microfoon voor de spraakverbinding. 
 
De binnenpost is voorzien van een 3.5” TFT scherm voor het tonen van de videobeelden. De 
binnenpost werkt op een 3.7V batterij.  
Men kan met de bijgeleverde adapter de batterij weer herladen of de monitor voorzien van een 
vaste spanning. Op de binnenpost bevinden zich naast het scherm ook diverse knoppen. 
 
Zo is er een knop om:  
 
- het beeld op te roepen; 
- een spraakverbinding op te zetten;  
- een snapshot te maken van de persoon;  
- door de foto’s te bladeren middels de pijltoetsen. 
 
 
 

Nu van € 349,- voor € 279,- incl. BTW 

(prijs is exclusief montagekosten) 
 
 
 

 
 
 
 



Mogelijkheid 3 
 
Intercom basis pakket 
 
De IT-SET01 is een compleet intercompakket bestaande uit een stijlvol 7" digitale touchscreen 
binnenpost, een metalen buitenpost, aansluitbenodigdheden en een gratis RVS hoekbeugel.  
Deze set is ideaal voor woningen en appartementen waarbij men eenvoudig wil controleren wie 
er voor de deur staat. Het stijlvolle touchscreen en de buitenpost zijn eenvoudig in gebruik en 
ook nog eens gemakkelijk te installeren. 
Bij deze intercominstallatie wordt de buitenpost hetzelfde aangesloten als de buitenpost van 
het bovengenoemde intercomsysteem. 
De buitenpost heeft wel een “moderner”design en is ook nog vandaalbestendig. 
 
Het 7” beeldscherm is bedraad. Deze komt dus op een vaste plek. Wel wordt er 50 meter draad 
bijgeleverd. 
 
 
 

 

Nu van € 599,- voor € 499,- incl. BTW 

(prijs is exclusief montagekosten) 
 
 
 
Wij hopen u op deze wijze voldoende mogelijkheden geboden te hebben. 

 

Mocht u meer informatie willen hebben dan horen wij dit 
uiteraard graag van u! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
PB&U 
Industrieweg 14 
5482 TE Schijndel 
Tel. 073-54 40 130 
E-mail contact@pbenu.nl 
Website www.pbenu.nl 
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