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Een slimme deurbel
Veilig thuis begint bij de voordeur 

Slimme deurbellen zijn er in alle soorten en ma-
ten, van simpel tot geavanceerd. Een eenvoudige 
variant heeft een deurbel met camera die een 
foto maakt zodra iemand aanbelt. Zo ziet u op 
de monitor wie er voor de deur staat. Maar écht 
slimme deurbellen kunnen meer; ze hebben 
bewegingssensoren en u kunt via een app video-
bellen met degene die voor de deur staat. Dat 
zorgt voor gemak en veiligheid. 

EEN DEURBEL MET CAMERA SCHRIKT AF
Alleen al het feit dat een slimme deurbel een camera 
heeft schrikt indringers af. Iemand met een babbeltruc 
denkt wel twee keer na voordat hij aanbelt bij een deur 
met camera. Videobeelden worden bovendien opgesla-
gen en kunnen, indien nodig, met de politie worden 
gedeeld.

NIET ONNODIG NAAR DE DEUR LOPEN
Verwacht u niemand en wordt er toch aangebeld? Met 
een slimme deurbel hoeft u niet direct open te doen. Via 
de app kunt u ‘videobellen’ en vragen (en zien) wie er 
voor de deur staat. 

UW NAASTEN KIJKEN MEE
Een slimme deurbel werkt via een app. U kunt er ook 
voor kiezen dat niet alleen u maar ook iemand uit uw 
omgeving kan zien wie er voor de deur staat. Diegene 
krijgt een melding via de app en kan vervolgens meekij-
ken wie er aanbelt en een oogje in het zeil houden. 

TERUGSPREEKFUNCTIE
Dankzij de terugspreekfunctie of een intercom kunt 
u praten met de persoon die voor de deur staat. Dat 
zorgt voor een extra drempel als het om iemand met een 
babbeltruc gaat. U kunt mensen van wie u niet weet wat 
ze komen doen dankzij het videobellen gemakkelijker 
afwimpelen. 
 
OP AFSTAND MET IEMAND PRATEN
Heeft u een slimme deurbel met een app, dan is uw mo-
biele telefoon de ontvanger. Dus als er wordt aangebeld 
krijgt u een melding via uw telefoon. U kunt daarmee, 
zelfs als u niet in de buurt bent, met iemand praten. 

DE DEUR OPENEN OP AFSTAND
Heeft u ook een slim deurslot? Dan kunt u in combi-
natie met een slimme deurbel ook op afstand de deur 
openen. Dat kan handig zijn voor uzelf: u kunt de deur 
opendoen zodra u weet wie er aanbelt. Maar ook uw 
naasten kunnen dit op afstand voor u doen. Een veilig 
gevoel voor iedereen. 
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Slimme deurbel kiezen
Bekende slimme deurbellen zijn de Ring Video 
Doorbell en de Nest Hello maar er zijn nog veel 
meer soorten. Kies een deurbel die bij u past, 
bijvoorbeeld een slimme deurbel waar ook een 
extra ontvanger bij kan, zodat u niet alleen op 
uw telefoon ziet dat er iemand aanbelt maar er 
ook een bel afgaat in huis. Onze partner Langer 
Thuis in Huis vertelt meer over hoe u de beste 
slimme deurbel kiest. Kijk op: 

Of scan de QR-code:

Suggesties? 
In deze rubriek brengen we onderwerpen onder 
de aandacht die kunnen helpen fijn en veilig 
thuis te blijven wonen. Is er iets dat u graag 
eens besproken ziet worden? Mail dan naar:

              langerthuisinhuis.nl/slimme-deurbel-met-camera 

Wordt er ‘s avonds onverwacht aangebeld? 
Misschien is het de buurvrouw maar het kan 
ook iemand met een babbeltruc zijn. Met een 
slimme deurbel weet u snel meer. Dat zorgt 
voor een veilig gevoel, zeker als u alleen thuis 
bent. Maar hoe werkt  zo’n slimme bel eigenlijk? 
En zijn er nog andere voordelen?
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