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Dear customer,                                                                                 October, 2021  

It is our great pleasure to give you an update on new developments within our 
company. 

Securitas is constantly looking for innovation to provide you with the professional 
security service you expect from us. In this update we would like to tell you how we 
can ensure that telephone, power and internet failures do not affect the normal 
functioning of your alarm system. 

We can divide the concept (the operation) of your alarm as follows: 

1. The alarm system (hardware) in your home 
2. The transmission (reporting) of the alarm signal to the Securitas control room 
3. The patrol follow-up by Securitas 

Due to the frequent telephone power and internet outages, many customers are 
confronted with the fact that there is no alarm transmission to the control room during 
the time of the outage. There is also no reporting if, for example, your telephone 
lines are cut or if the main outside electricity box of your home or business is 
sabotaged. You understand that the burglars are also aware of this and can abuse it. 

Securitas has invested in new technologies to be prepared for the future. For 
example, Securitas has a state-of-the-art control room where a digital alarm 
transmission takes place via several internet providers. For example, in the event of 
a line failure, there is an automatic backup to another line.  
 
What can you do to ensure that the transmission from your alarm system to 
the control room is guaranteed?  
 
We strongly recommend that you have a Wireless M2M Communicator installed. 

The M2M Wireless Communicator uses a GPRS SIM card to forward your 
notifications to our receivers in the control room. An important advantage is that you 
continue to report your alarm in the event of a power failure, internet problems or 
sabotage of your telephone lines. 

An additional advantage is that you can use the Wireless Communicator with your 
Smartphone App with which you can remotely switch your alarm on and off and also 
monitor the status of your alarm. 

Securitas is the exclusive provider of the M2M Wireless Communicator on Curaçao. 
For you as a valued customer we now have a promotional price of only Nafl. 25 per  
month (including purchase of the M2M communicator and installation).  
 



If you would like more information, you can contact us via our website 
www.securitas.cw or by telephone +5999 4616900. You can also ask your regular 
installer about the important advantages of this M2M communicator.  
 
Also for questions about the installation of your alarm system, our innovative HELP 
(panic) button or about one of our other services, you can contact us without 
obligation via our website www.securitas.cw or by telephone +5999 4616900.  
 
Click here to download the leaflet for the M2M Wireless Communicator. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geachte klant,                                                                                   oktober, 2021 

Het is ons een groot genoegen om u een update te geven over nieuwe 
ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Securitas is voortdurend op zoek naar innovatie 
om u de professionele security service te bieden die u van ons verwacht. In deze 
update vertellen wij u graag hoe we er voor kunnen zorgen dat telefoon-, stroom- en 
internetuitval geen invloed hebben op het normaal blijven functioneren van uw 
alarmsysteem.    
 
Het concept (de werking) van uw alarm kunnen we als volgt verdelen: 

1. Het alarmsysteem (hardware) bij u thuis 
2. De overdracht (doormelden) van het alarmsignaal naar de meldkamer van Securitas 
3. De patrouille-opvolging door Securitas 

Vanwege de veelvuldige telefoon-, stroom- en internet-uitval, worden veel klanten 
geconfronteerd met het feit dat er gedurende de tijd van de uitval geen 
alarmdoormelding is naar de meldkamer. Ook is er geen doormelding op het 
moment dat bijvoorbeeld uw telefoonlijnen zijn doorgeknipt of bij het saboteren van 
de elektra hoofdschakelaar in de nis van uw woning of bedrijf. U begrijpt dat ook de 
inbrekers hiervan op de hoogte zijn en hier misbruik van kunnen maken.   

Securitas heeft geïnvesteerd in nieuwe technologieën om voorbereid te zijn op de 
toekomst. Zo beschikt Securitas over een state-of-the-art meldkamer waarbij een 
digitale alarmoverdracht via meerdere internet providers geschiedt. Zo is er bij uitval 
van een lijn er automatisch back-up naar een andere lijn.  
 
 
Wat kunt u doen om te zorgen dat de doormelding van uw alarmsysteem naar 
de meldkamer gegarandeerd is?  
   
Wij raden u van harte aan om een Wireless M2M Communicator te laten installeren. 

De M2M Wireless Communicator maakt gebruik van een GPRS-simkaart om uw 
meldingen te kunnen doorsturen naar onze receivers in de meldkamer. Belangrijk 
voordeel is dat u uw alarm blijft doormelden bij stroomuitval, internetproblemen of 
sabotage van uw telefoonlijnen. 

http://www.securitas.cw/
http://www.securitas.cw/
https://securitasantias.com/wp-content/uploads/Leaflet-M2M-Wireless-Communicator.pdf


Bijkomend voordeel is dat u de Wireless Communicator kunt gebruiken met uw 
Smartphone App waarmee u op afstand uw alarm kunt in- en uitschakelen en ook de 
status van uw alarm kunt monitoren. 

Securitas is exclusief aanbieder van de M2M Wireless Communicator op Curacao. 
Voor u als gewaardeerde klant hebben we nu een actieprijs van slechts Nafl. 25 per 
maand (inclusief aanschaf M2M communicator en installatie). 

Wilt u meer informatie, dan kunt u ons bereiken via onze website www.securitas.cw of 
telefonisch +5999 4616900. Ook kunt u uw vaste installateur vragen naar de belangrijke 
voordelen van deze M2M communicator.  
 
Ook voor vragen over de installatie van uw alarmsysteem, onze innovatieve HELP (panic) 
button of over een van onze andere diensten, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen 
via onze website www.securitas.cw of telefonisch +5999 4616900.   
 
Klik hier voor de brochure voor de M2M Wireless Communicator. 
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