
Opleveringsformulier 

MPL ACC ___________

C. Aansluitgegevens  

Aansluiting

Facturabel

Promnummer:________________   Aansluitdatum:________________

Geïnstalleerd volgens Borg normering: Ja Nee

Risicoklasse: SP2 DP1 DP2 DP3 DP4

Certificeringsnummer BORG document:_________________________

Parmentierstraat 2 | 3772 MS Barneveld 
Postbus 291 | 3770 AG Barneveld 

E-mail: acc@mpl.nl 
Internet: www.mpl.nl

Alarmcentrale  
Tel: 088 - 2020700 

E-mail: acc@mpl.nl

A. Risicoadres 

Naam :________________________________________

Adres :________________________________________ 

Postcode :________________________________________

Plaats :________________________________________

Telefoonnummer :________________________________________

E-mail adres :________________________________________

B. Factuuradres (indien afwijkend van risicoadres) 

Naam :________________________________________

Adres :________________________________________ 

Postcode :________________________________________

Plaats :________________________________________

Telefoonnummer :________________________________________

E-mail adres :________________________________________

E. Gegevens installatie 
Centrale / kiezer, merk type;

Doormelding; 

INB Ja Nee BRA Ja Nee

OVL Ja Nee TECH Ja Nee

D. Installateur 

Installateur :________________________________________

Monteur :________________________________________

Telefoon :________________________________________

Woonplaats :________________________________________

Volledig naar waarheid invullen en ondertekenen!

Stempel installateur

H. Waarschuwingsadressen (minimaal 3) & pashouders 

Dhr./Mw./Fam.    Naam + Voorletter(s)   Telefoonnummer (alleen van WA)   Mobiel   Pascode of Wachtwoord 

1. _________ __________________________ ________________________  ________________________  ________________________

2. _________ __________________________ ________________________  ________________________  ________________________

3. _________ __________________________ ________________________  ________________________  ________________________

4. _________ __________________________ ________________________  ________________________  ________________________

5. _________ __________________________ ________________________  ________________________  ________________________

6. _________ __________________________ ________________________  ________________________  ________________________

7. _________ __________________________ ________________________  ________________________  ________________________

8. _________ __________________________ ________________________  ________________________  ________________________

F. Actie bij niet ontvangen controlemelding 
Type controle melding: 

Geen controlemelding (alleen controle op polling) 

25 uur na laatste melding

Gewenste actie 

Actie, eerstvolgende werkdag (niet tijdens weekends/feestdagen). 

Actie tussen 09:00 - 17:00

Direct actie (24 uur per dag)

Soort object: 

Woonhuis  Industrie  Kantoor  Detailhandel 

Anders namelijk:___________________________________________

Transmissie Categorie Protocol

Telefonie / Analoog

      IP

G. Alarmopvolging Nee

Ja, door:_________________________________________________________
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J. Actief in/uit (Bloktijden) 

Parmentierstraat 2 | 3772 MS Barneveld 
Postbus 291 | 3770 AG Barneveld 

E-mail: acc@mpl.nl 
Internet: www.mpl.nl

Alarmcentrale  
Tel: 088 - 2020700 

E-mail: acc@mpl.nl

I. Aangesloten sectie- en groepenindelingen 

 
Aanduiding / Zones Soort alarm Aanduiding / Zones Soort alarm 

1 :________________________________________ ____________ 7   :________________________________________ ____________

2 :________________________________________ ____________ 8   :________________________________________ ____________

3 :________________________________________ ____________ 9   :________________________________________ ____________

4 :________________________________________ ____________ 10 :________________________________________ ____________

5 :________________________________________ ____________ 11 :________________________________________ ____________

6 :________________________________________ ____________ 12 :________________________________________ ____________

POLITIE en BRANDWEER: Overheidsdiensten worden alleen in kennis gesteld na overleg met 
waarschuwadres(sen) (zie C.), surveillancedienst en/of indien is aangegeven (zie C).
ALARMCENTRALE: Alarmmeldingen worden afgehandeld op een door u opgegeven protocol 
van waarschuwadressen. Indien u gebruik maakt van een surveillancedienst alarmopvolging zal 
deze alleen in kennis gesteld worden. Het waarschuwadres wordt alleen in kennis gesteld na 
constatering van onrechtmatigheden. Indien u als waarschuwadres niet in kennis wilt worden 
gesteld (zie C.) dan zal de surveillancedienst de volledige afhandeling verzorgen.
COMMUNICATIE: Voor de communicatie tussen gebruiker en alarmcentrale kunnen de 
waarschuwadressen gebruik maken van een persoonlijke codepas/wachtwoord. Codepassen/
wachtwoord, zijn verkrijgbaar via de alarmcentrale en zijn strikt vertrouwelijk.
ALGEMENE VOORWAARDEN: De looptijd van de overeenkomst start na activering en/of 
testen van het alarmsysteem (of gedeelte daarvan) door de installateur en/of opdrachtgever. 
Opzegging dient te gebeuren uitsluitend per aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 3 
maanden voorafgaande aan de expiratiedatum. Op het lopende abonnement wordt geen 
restitutie verleend. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing van 
MPL Alarm & Communicatie Centrale. Deze zijn u ter hand gesteld. Gedeponeerd bij KvK te 
Harderwijk onder nummer: 08127712.
NIEUWE AANSLUITINGEN: Abonnee is geïnformeerd over de testperiode van twee weken. 
Tijdens deze periode zal de politie niet worden gewaarschuwd.
MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO ALGEMEEN: 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan MPL Alarm & Communicatie 
Centrale om doorlopende en bijkomende kosten als incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 
om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Incassanten-ID: NL26ZZZ321054400000. Als u 
het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag naar de voorwaarden.

L. Gekozen pakket / Dienstverlening 

M. Controle 

Mijn IBAN nummer :_____________________________________

Aldus opgedragen en overeengekomen  
     

Plaats   :_________________________________________ 

Datum   :_________________________________________ 

Naam:   :_____________________________________
   
Handtekening 

 _____________________________________________________

K. Opmerkingen  
     
  Mag uit                Moet in

Maandag    _____________________       _____________________

Dinsdag    _____________________       _____________________

Woensdag    _____________________       _____________________

Donderdag  _____________________       _____________________

Vrijdag    _____________________       _____________________

Zaterdag    _____________________       _____________________

Zondag    _____________________       _____________________ 
 

Indien meerdere secties met bloktijd, zie pagina 3

Pakket Particulier (Draadloos) SP-1 €

Pakket Particulier SP-2 €

Pakket Zakelijk SP-2 €

Pakket Zakelijk High Risk DP-1/-2/-3/-4 €

Pakket Subaansluiting / Extra promnummer €

Pakket Testmelding korter dan 25 uur €

Optie Extra Technische Melding €

Optie Extra WA/PH + Codepas (éénmalig) €

Optie I Actieve in-/uit meldingen per etmaal/bloktijd €

Optie Max. 3 Actieve in-uit meldingen pet etmaal €

Optie Back Up Aansluiting €

Optie Overval volgens wettelijke norm €

Optie Incidentele Rapportage €

Camera’s + Aantal €

Klanten Online Inlog systeem (KOI) applicatie is gratis inbegrepen

Totaal per jaar exclusief 21% BTW €

In te vullen door Administratie MPL Alarm & Communicatie Centrale

Meldkamer (datum en naam) Administratie 

Datum invoer :___________________ :___________________ 
  

Datum controle :___________________ :___________________

Opleveringsformulier  

MPL ACC ___________
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Opleveringsformulier  

MPL ACC

        Actief in/uit (Bloktijden) Extra sectie:___________ 

     

Parmentierstraat 2 | 3772 MS Barneveld 
Postbus 291 | 3770 AG Barneveld 

E-mail: acc@mpl.nl 
Internet: www.mpl.nl

Alarmcentrale  
Tel: 088 - 2020700 

E-mail: acc@mpl.nl

    Mag uit                Moet in

Maandag    _____________________       _____________________

Dinsdag    _____________________       _____________________

Woensdag    _____________________       _____________________

Donderdag  _____________________       _____________________

Vrijdag    _____________________       _____________________

Zaterdag    _____________________       _____________________

Zondag    _____________________       _____________________

        Actief in/uit (Bloktijden) Extra sectie:___________ 

         Mag uit                Moet in

Maandag    _____________________       _____________________

Dinsdag    _____________________       _____________________

Woensdag    _____________________       _____________________

Donderdag  _____________________       _____________________

Vrijdag    _____________________       _____________________

Zaterdag    _____________________       _____________________

Zondag    _____________________       _____________________

        Actief in/uit (Bloktijden) Extra sectie:___________ 

         Mag uit                Moet in

Maandag    _____________________       _____________________

Dinsdag    _____________________       _____________________

Woensdag    _____________________       _____________________

Donderdag  _____________________       _____________________

Vrijdag    _____________________       _____________________

Zaterdag    _____________________       _____________________

Zondag    _____________________       _____________________

        Actief in/uit (Bloktijden) Extra sectie:___________ 

         Mag uit                Moet in

Maandag    _____________________       _____________________

Dinsdag    _____________________       _____________________

Woensdag    _____________________       _____________________

Donderdag  _____________________       _____________________

Vrijdag    _____________________       _____________________

Zaterdag    _____________________       _____________________

Zondag    _____________________       _____________________

        Actief in/uit (Bloktijden) Extra sectie:___________ 

         Mag uit                Moet in

Maandag    _____________________       _____________________

Dinsdag    _____________________       _____________________

Woensdag    _____________________       _____________________

Donderdag  _____________________       _____________________

Vrijdag    _____________________       _____________________

Zaterdag    _____________________       _____________________

Zondag    _____________________       _____________________

        Actief in/uit (Bloktijden) Extra sectie:___________ 

         Mag uit                Moet in

Maandag    _____________________       _____________________

Dinsdag    _____________________       _____________________

Woensdag    _____________________       _____________________

Donderdag  _____________________       _____________________

Vrijdag    _____________________       _____________________

Zaterdag    _____________________       _____________________

Zondag    _____________________       _____________________

        Actief in/uit (Bloktijden) Extra sectie:___________ 

    Mag uit                Moet in

Maandag    _____________________       _____________________

Dinsdag    _____________________       _____________________

Woensdag    _____________________       _____________________

Donderdag  _____________________       _____________________

Vrijdag    _____________________       _____________________

Zaterdag    _____________________       _____________________

Zondag    _____________________       _____________________

        Actief in/uit (Bloktijden) Extra sectie:___________ 

         Mag uit                Moet in

Maandag    _____________________       _____________________

Dinsdag    _____________________       _____________________

Woensdag    _____________________       _____________________

Donderdag  _____________________       _____________________

Vrijdag    _____________________       _____________________

Zaterdag    _____________________       _____________________

Zondag    _____________________       _____________________
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