
 

 

Klantentelsysteem met stoplichtfunctie 

Bevordert de veiligheid en is dé oplossing voor retail, horeca en MKB! 

Bent u op zoek naar oplossingen voor uw onderneming om uw weg te vinden in de 
nieuwe 1.5 meter economie? Laat ons u helpen middels ons unieke klanten  
telsysteem met stoplichtfunctie!  

 
Hoe werkt het? 
Middels sensoren wordt zowel de inkomende als de uitgaande stroom van  
bezoekers geregistreerd. Hierdoor ontstaat een waterdicht systeem wat betreft het 
aantal aanwezige bezoekers en kunt u direct reageren op ongewenste situaties. 
Tevens weet u zeker dat u voldoet aan de richtlijnen van het RIVM omdat u het  
aantal bezoekers in real time aan kunt tonen. 

Stel; uw bedrijfsruimte laat in de nieuwe 1.5 meter economie 50 personen toe. Op  
het moment dat dit aantal bereikt wordt, verschijnt op uw monitor een rood vlak 
met de boodschap dat de ruimte het maximaal aantal bezoekers bereikt heeft en 
weet u dat de ingang tijdelijk gesloten dient te worden. Op het moment dat een 
bezoeker de ruimte verlaat, verandert het rode vlak naar een groen vlak en kan er 
weer een bezoeker toegelaten worden.  
 



 

 

Wat zijn de voordelen? 

 Bevordert de veiligheid van klanten en medewerkers  

 Maximaal aantal bezoekers vooraf in te stellen 

 Voorkomt discussies met klanten en inspecteurs 

 Real time inzicht in aantal aanwezige bezoekers  

 Bij plaatsing van het scherm op een goed zichtbare locatie, zien bezoekers 
direct of de ruimte te betreden is 

 Groen of een rood scherm met duidelijke instructies 

 Aanschafkosten snel terugverdiend door minder inzet van personeel 
 

Wat bieden wij? 
 

 Klanten telsysteem bestaande uit een zender en een ontvanger 

 Een gateway om de data van het telsysteem draadloos te ontvangen 

 Microcomputer met HDMI uitgang om uw beeldscherm op aan te sluiten 
 
Wat zijn de kosten? 
 

 Kosten (exclusief monitor en btw)  € 825,- 

 Installatie op nacalculatie 
 

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor monitoren in diverse afmetingen. 

Interesse? 

Neem contact met ons op! 

 

Tel: (050) 311 00 03  WhatsApp: 06-506 31 000     

Email: info@hmb-signaal.nl 


