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Inbraakalarm instructie trainers en vrijwilligers 
 

Alle hoofd- en bijgebouwen van HAC zijn voorzien van een inbraakalarm. 

Dit betekent dat de eerst aanwezige op het terrein het alarm moet uitschakelen. 

Ook dient diegene die als laatste het terrein verlaat, het alarm in te schakelen. 

Iedereen krijgt een persoonlijk pincode om het alarm te bedienen. 

Het bedieningspaneel bevindt zich in de kantine direct bij binnenkomst links op de muur naast de 

deur. Iedereen met een HAC sleutel kan de kantine betreden. 

 

Alarm uitschakelen (de eerst aanwezige) 

• Haal de kantinedeur van het slot en betreed de kantine. 

Er zal een piep klinken om aan te kondigen dat alarm dreigt. 

Vanaf dit moment heb je 30 seconden om het alarm uit te schakelen. Dit is ruim voldoende tijd. 

 

• Voer de vier cijfers van je persoonlijke pincode in. 

Het alarm schakelt direct uit. 

 

• Met  backspace toets kun je een verkeerd ingevoerd cijfer corrigeren. 

 

Alarm inschakelen (degene die het terrein en de kantine als laatste verlaat) 

• Druk op toets  (het poppetje buiten het pand) en verlaat direct de kantine. 

Het alarm wordt na een tijdje ingeschakeld. 

 

Meldingen bij het inschakelen van het alarm 

Wanneer er nog deuren openstaan, dan zal het alarm niet ingeschakeld kunnen worden. 

Op het display is te zien welke deur het betreft. 

Na het sluiten van de deur kan het alarm opnieuw ingeschakeld worden. 

Procedure als het alarm onverhoopt afgaat 

• Het alarm zal afgaan indien het niet uitgeschakeld is terwijl iemand een gebouw betreedt en het 
correct invoeren van een pincode uitblijft. Je kunt het alarm nu zelf niet meer uitzetten. 

• Ga direct naar de vaste telefoon in de kantine zodat er contact met je opgenomen kan worden. 

• De meldkamer is inmiddels automatisch geinformeerd en zal bestuursleden bellen die het alarm 
in opdracht of op afstand kunnen uitzetten. Jouw hulp en bevestiging zijn hierbij onmisbaar. 
 
 

Telefoonnummers 

  Meldnet meldkamer: 0475-393939 

Telefoon kantine HAC: 0492-546567 


