
        Buren Alert nu ook in uw wijk

   
   

  

Opgelet: 
Zojuist had 
ik iemand 
met een 
babbeltruc 
aan de deur.

Beste buurtbewoners,

Buren-Alert is een snel groeiend waarschuwingssysteem 
waarmee buren elkaar bij onraad of gevaar razendsnel kunnen 
waarschuwen. 

Zo voorkomen we inbraak of schade bij elkaar en is de
buurt een stuk veiliger. Een goede zaak!

Iedereen met een vaste telefoon, mobiele telefoon of 
smartphone kan van Buren-Alert gebruik maken. 

En het is helemaal gratis

 pagina 1  pagina 2

Stel: Er is een inbreker actief, er stond iemand met een 
babbeltruck aan de deur of er gluurt een wel heel apart 
type bij woningen naar binnen. 

Dan is het ideaal als bewoners elkaar snel kunnen 
waarschuwen!

“Met 1 belletje is iedereen 
in de straat gewaarschuwd”

Met Buren-Alert help je elkaar. 

Als jij iets verdachts ziet, 

waarschuw jij de buurt.
 

Ziet een ander iets verdachts, 

dan wordt jij gewaarschuwd.  

“Buren-Alert werkt op vaste telefoons, 
mobiele telefoons en smartphones. Iedereen 

kan daarom mee doen”
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Hoe werkt Buren-Alert?
1. iemand ziet iets verdachts
2. hij/zij belt de Buren-Alert centrale
3. spreekt een bericht in
4. en hangt op. 

Binnen een minuut daarna gaat bij alle aangesloten 
buren in een straal van 300 meter de telefoon over. 

Bij opnemen horen ze het ingesproken bericht. 
Zo is de hele buurt direct alert.

Aanmelden:
U kunt zich gratis aanmelden op: www.burenalert.nl
Na uw aanmelding kunt u direct van Buren-Alert 
gebruik maken.
 
Vragen?
De antwoorden op de meest gestelde vragen kunt u 
vinden op: www.burenalert.nl

U kunt ook mailen naar: info@burenalert.nl

Met elkaar maken we de buurt veilig!
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“Het werkt heel eenvoudig en kan veel schade 
en leed voorkomen”

Iedereen vindt het fijn om bij gevaar of onraad in de 
straat snel gewaarschuwd te worden. Het voorkomt 
schade en leed en maakt de buurt veilig!

Uit de praktijk

Inbreker kreeg geen kans
“Gisterenavond melde een buurman dat er iemand in 
zijn tuin liep. Ik heb gelijk mijn buitenverlichting 
aangedaan. Kort daarna ging er bij meer huizen de 
tuinverlichting aan. Mooi geregeld!”

Voorbeeld van een bericht
“Beste buren. Ik kan mijn zoontje Mike, 8 jaar, blond 
haar en geel shirt nergens vinden. Heeft iemand hem 
misschien gezien. Ik word nu toch wel een beetje 
ongerust”

“Toen ik die melding kreeg dat een onbekende 
man in de straat kinderen aansprak, heb ik 
mijn kinderen gelijk naar binnen gehaald”

http://www.burenalert.nl

