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Bundelcalculator
Betaal alleen de tijd die u gebruikt

X-Guard streeft ernaar om iedereen in Nederland zo voordelig mogelijk te
voorzien van de juiste beveiliging. Beveiliging kan al vanaf €1,95 per maand!
Prijsindicatie
Om direct inzicht te verkrijgen in de kosten, kunt u hieronder vast de bundel calculator
invullen. U vult het aantal personen in dat gebruik maakt van X-Guard en daarna het
gemiddeld aantal uren per week dat zij beveiligd dienen te worden. Hieruit volgt een bundel
advies en prijsindicatie per mail. Voor de ﬂat fee bundels, onbeperkt en budget kunt u het
beste contact met ons opnemen voor de beste prijs.
X-Guard biedt haar dienst aan op verschillende manieren.
‘Variabele’ bundel
We kennen een variabele urenbundel, vergelijkbaar met een telefoonabonnement. U betaalt slechts de uren dat u gebruik
maakt van uw beveiliging en dus niet onnodig voor mensen die de app slechts af en toe gebruiken. Vooraf wordt een
schatting gedaan van het door u te gebruiken aantal uren per maand. Aan de hand van deze schatting wordt uw bundel
bepaald. Na een maand evalueert u eventueel samen met ons het verbruikte aantal uren en stelt u de deﬁnitieve bundel vast.
Let op, belangrijk om te weten is dat er bij een variabele bundel alleen alarm gemaakt kan worden wanneer de
app aan staat. Dus als de app uit staat worden geen uren verbruikt, maar kan ook geen alarm gemaakt worden.
‘Onbeperkt gebruik’ bundel
Dit is een ﬂat fee bundel en geldt per gebruiker.
‘Budget’ bundel
Om laagdrempelig onderling te kunnen alarmeren bieden wij de budget bundel aan.
Let op: de Budget bundel heeft een beperkt aantal functionaliteiten.
– De app staat standaard uit en gaat alleen aan bij het maken van een alarm.
– Er kan vanuit de rapportages niet gemonitord worden op goed functioneren en gebruik van de app.
– BTLE- en wiﬁbakens kunnen niet gemonitord worden op aanwezigheid, juist functioneren en/of batterijspanning.
– Er is geen koppeling met een alarmcentrale en daarmee professionele opvolging.
– De navigatie functie kan niet worden gebruikt.
– Alarmen worden op groepsniveau onderling gemeld.
– De hoog risico (mandown) functie werkt in de budget bundel niet.
0-uren bundel
De ”0 urenbundel” is ideaal voor als u slechts incidenteel gebruik wilt maken van X-Guard. U heeft alle functionaliteiten als in
de variabele bundel. Het verschil is dat u niet vooraf uren inkoopt, maar achteraf betaald wat u verbruikt heeft.
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