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Met een FARINGWELL Membership bent u altijd verzekerd van de service en 
kwaliteit van FARINGWELL. Naast de diensten op uw volgsysteem, kunt u via ons ook 
gebruik maken van diverse convenience services. Zo kunt u bijvoorbeeld tegen een 
gereduceerd tarief gebruik maken van de Schiphol Valet Service of onze Haal- & Breng 
Service. Voor meer informatie over onze convenience services en overige vragen, 
verwijzen wij u naar onze website.

F A R I N G W E L L  M E M B E R S H I P S            
         

PREMIUM                                  16,95 per maand

Het FARINGWELL Premium Membership bestaat uit de volgende diensten:  

Aansluiting conform VbV–SCM Keurmerk bij een gecertificeerd KIWA SCM voertuigvolgsysteem klasse VVS+

Aansluiting op de FARINGWELL alarmcentrale 24/7 (PAC)

Opvolging diefstalmelding door extern recherchebureau

Notificatie inbraakalarm via SMS melding *

GSM Abonnement inclusief communicatie kosten

Persoonlijk FARINGWELL e-Account

Start-Block

Jamming-Block 

Diefstal-Block

Time-Block

Alarm-Block *

     FARINGWELL App met onder andere de volgende functies:

   Localisatie van voertuig(en)

        In- en uitschakelen van de Start-Block

        Laatste ritten met gereden route overzicht

  

Per 1 januari 2015 is het verplicht dat elk SCM gecertificeerd voertuigvolgsysteem is uitgerust met jamming detectie welke 

automatisch een extra start- of wegrijblokkering kan inschakelen. Met een FARINGWELL volgsysteem met Start-Block 

is uw auto optimaal beveiligd. U kunt de blokkering op afstand in laten schakelen door de alarmcentrale. Tevens is het 

mogelijk om de Start-Block handmatig in- en uit te schakelen middels een persoonlijke code of via de FARINGWELL App. 

Bij een ingeschakelde Start-Block is diefstal van de auto vrijwel onmogelijk, zelfs als men in het bezit is van de originele 

autosleutels.  

* Alleen mogelijk wanneer uw volgsysteem is aangesloten op het alarmsysteem van uw voertuig 

PREMIUM EXTRA                                  20,95 per maand

Het Premium Extra Membership is een uitbreiding op het Premium Membership.

Hierin zijn aanvullend opgenomen: 

Doormelding van inbraakalarm naar alarmcentrale 24/7 (PAC) *

Notificatie inbraakalarm via alarmcentrale 24/7 *

* Alleen mogelijk wanneer uw volgsysteem is aangesloten op het alarmsysteem van uw voertuig
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HIGH RISK 79,00 per maand

Met het High Risk Membership wordt u aangesloten op een speciale afdeling van de alarmcentrale. Deze afdeling is 

gespecialiseerd in de opvolging van voertuigen met een verhoogd risico. 

Naast de diensten van het Premium Extra Membership, zijn de volgende diensten standaard inbegrepen: 

     Twee wekelijkse testmelding

Life test of lokalisering op verzoek

Lokalisering na diefstalmelding door het systeem

Inbraaksignalering

Medische of Technische assistentie-aanvraag (maximaal 2x per jaar)

Uitval boordstroom 12V

Persoonlijk protocol i.o.m. opdrachtgever

Doormelding overheidsdiensten van geverifieerde diefstal

Informeren contactpersonen

De onderstaande diensten zijn inbegrepen, indien de benodigde technische voorziening in het voertuig aanwezig is:

Noodknop

Car-Jacking (maximaal 3x per jaar)

Startblokkering

Extern activeren startonderbreker

Crashsensor

HIGH RISK EXTRA 95,00 per maand

In het High Risk Extra membership is, naast bovengenoemde diensten, tevens Audio Verificatie inbegrepen. Hiervoor is een 

technische voorziening in het voertuig noodzakelijk. Deze voorziening maakt het mogelijk dat de alarmcentrale, in geval van 

een alarmsituatie, kan meeluisteren met gesprekken in het voertuig. 

E E N M A L I G E  K O S T E N

ACTIVATIEKOSTEN                       29,95 eenmalig

Deze kosten hebben te maken met uw aanmelding bij onze alarmcentrale en GSM provider. Tevens zijn hierin alle 

administratieve kosten voor de verwerking van uw aanmelding verwerkt. Wij berekenen activatiekosten eenmalig en hebben 

deze bewust niet in de Memberships-kosten verwerkt, zodat u als trouwe klant deze kosten niet jaarlijks betaalt. 

ACTIVATIEKOSTEN HIGH RISK EN HIGH RISK EXTRA                                           78,00 eenmalig

De activatiekosten voor deze memberships liggen hoger doordat het protocol voor alarmopvolging met u samen wordt

opgesteld. Ook is dit protocol uitgebreider dan bij ons Premium en Premium Extra Membership.  

WIJZIGINGEN                  20,00 per wijziging

Het wijzigen van uw adresgegevens, telefoonnummers en aanvraag van een nieuwe ID pas zijn kostenloos. Voor omzetten 

van uw Membership naar een nieuwe auto brengen wij, voor de administratieve afhandeling, eenmalig wijzigingskosten in 

rekening. 

VERKLARING (bewijs aansluiting op PAC)               25,00 per verklaring

Deze verklaring is alleen noodzakelijk als uw verzekering een verklaring vraagt van de installatie van een door Kiwa SCM 

gecertificeerd voertuigvolgsysteem en het, door de fabriek geïnstalleerde, alarm van uw auto niet voldoet aan het VbV-SCM 

keurmerk.
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FISCAAL SERVICE  (inclusief e-mail rapport + App mogelijkheid)      8,25 per maand                                                                             

Met deze dienst worden de gereden ritten van uw voertuig bijgehouden. Alle ritten worden nauwkeurig vastgelegd op basis 

van tijdstip, locaties en de gereden kilometers.

Deze ritgegevens worden verzonden naar onze OnLine webserver waar ze vervolgens voor u via een persoonlijk 

toegangsaccount inzichtelijk zijn. Uiteraard ontvangt u van ons maandelijks een overzicht per e-mail met hierin uw ritten 

van de voorgaande maand.

O P T I O N E L E  U I T B R E I D I N G E N  M E M B E R S H I P

U kunt uw FARINGWELL Membership nog verder uitbreiden met de volgende diensten: 

EMERGENCY CALL  (in High Risk en High Risk Extra standaard inbegrepen)                 7,95 per maand

Indien u van een maximale veiligheid wilt genieten in noodsituaties raden wij u onze Emergency Call dienst aan. Met 

Emergency Call wordt de alarmcentrale bij een melding van een geïnstalleerde noodknop of crashsensor direct gealarmeerd. 

Bij een melding via de noodknop zal de alarmcentrale meteen de waarschuwingsadressen inlichten, de opsporingsdiensten 

worden ingeschakeld en bij gebruik van een startonderbreking via de Block module zal deze direct worden geactiveerd. 

Effectief in alle gevallen waarin bedreigende situaties, zoals bijvoorbeeld Car Jacking, kunnen voorkomen.

Bij een melding via de crash sensor wordt de meldkamer direct van een ongeval op de hoogte gebracht, waarna 

hulpdiensten gericht kunnen worden ingeschakeld doordat voertuig- en positiegegevens bekend zijn.

 V O O R W A A R D E N

Al onze memberships worden voor een periode van één jaar gefactureerd;

Alle bedragen zijn in euro, exclusief BTW en onderhevig aan een jaarlijkse indexering;

Op alle diensten zijn onze algemene en aanvullende voorwaarden van kracht;

Betaling uitsluitend middels automatische incasso;

Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, het volledige abonnementstarief is verschuldigd voor een jaar 
of een deel van een jaar;

De opzegtermijn is tenminste 1 maand.


