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Iedereen, overal, veilig.
Waar je ook bent, altijd een veilig gevoel, omdat je verzekerd bent van hulp.

Ons doel
”Dit zou nooit meer mogen gebeuren, iedereen zou overal veilig
moeten zijn.” Dat was de conclusie van Guus Lentelink en Rob kuipers
na een ingrijpend nieuwsbericht in 2002. Samen zijn zij destijds aan
deze missie begonnen en nu vele jaren later wordt nog steeds met
dezelfde passie en toewijding gewerkt aan het verwezenlijken van dit
doel.
Het kan tijdens je werk of in je privéleven geweest zijn, maar je hebt vast ooit
iets meegemaakt waarbij het ﬁjn geweest zou zijn als je hulp gekregen zou
hebben op een moment dat jij er alleen voor stond. X-Guard biedt de
mogelijkheid tot het inschakelen van hulp als jij die nodig hebt, zo is er altijd
iemand in de buurt die te hulp schiet wanneer je in nood bent.

Iedereen kan alarmeren
Het maakt niet uit wie je bent of waarom je X-Guard wenst te gebruiken.
Iedereen kan de X-Guard Alarm-app gebruiken of het nu om een zakelijke
oplossing gaat voor jou en je collega’s die alleen werken, of een oplossing voor
privégebruik. Heb je liever een Alarm Device in plaats van een app, ook dat
kan!

Lees meer: x-guard.nl/545

Overal kunnen alarmeren
Waar je bent, dat maakt niets uit. Overal waar je bent of het nu buiten, binnen
in uw kantoor, op huisbezoek of in het buitenland is. Jij kunt alarmeren met de
X-Guard Alarm-app.

Lees meer: x-guard.nl/540
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Veilig is het pas, als iemand je komt helpen
Een beveiligings-app ter beschikking stellen waarmee je overal alarm kunt
slaan is mooi. Het is echter compleet waardeloos als je niet 100% kunt
vertrouwen dat je hulp krijgt. Daarom is het nog mooier dat wij jou ons woord
kunnen geven dat er iemand komt om je te helpen, altijd.

Lees meer: x-guard.nl/543

Altijd, dus 24 uur per dag 7 dagen in de week.
Alle processen en systemen die onze dienstverlening mogelijk maken, worden
actief gemonitord. Sterker nog, alles is voor jou als gebruiker inzichtelijk door
middel van uitgebreide wekelijkse rapportages.

Lees meer: x-guard.nl/547
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