
De beelden zijn slechts referentiebeelden ten informatieve titel. 

De digitale conciërge verhoogt uw wooncomfort én 

veiligheid. Zo is er een slimme deurbel die 

communiceert met uw smartphone en portable 

tablet, een brievenbus die u verwittigt wanneer de 

postbode is geweest, en een pakketbus die in uw 

plaats pakjes aftekent, ook als u er niet bent. Bij het 

systeem hoort één handige sleutel voor alle deuren.

Bringme's 
digitale 
conciërge

U weet altijd wie er 
voor de deur staat 

De entreedeur is uitgerust met een Bringme Bell. Belt een bezoeker 

aan? Dan komt hij of zij onmiddellijk op uw smartphone terecht. 

U kan dus van op afstand de deur openen, waar u zich ook bevindt.

Social distancing? Check, 
al van bij de voordeur!

U mag gerust zijn: ook de Bringme Bell levert zijn steentje bij in het 

laten naleven van de nieuwe normen bij viruspieken en pandemieën. 

Zo spreekt hij koeriers en maaltijdbezorgers aan en informeert hen 

dat ze uw pakje of bestelling moeten afleveren in de Bringme Box. 

De bel geeft beperkte en tijdelijke toegang. 

Contactloos leveren van 
pakjes en boodschappen

Met de digitale conciërge van Bringme wordt het erg eenvoudig om de 

virusnormen te respecteren en ook griepperiodes veilig te overbruggen. 

Koeriers, leveranciers en maaltijdbezorgers leveren contactloos in de 

Bringme Box. Er is dus geen enkel fysiek contact nodig.  En de box tekent af 

in uw plaats. Dat betekent ook dat u niet moet thuisblijven voor een pakje. 



Familie en vrienden kunnen 
afleveren in jouw box

Ook een familielid, vriend of buur kan contactloos en 

veilig leveren in de box. Handig voor boodschappen, 

de strijk, sleutels te overhandigen,…

Nooit meer nodeloos 
naar de brievenbus

Kwam de postbode langs? De slimme 

brievenbus detecteert de brievenpost en 

u krijgt een real-time notificatie via de 

app op uw smartphone.

Met superhandige app 
Beschouw hem als uw persoonlijke conciërge: hij laat zien 

wie er aanbelt, laat toe de voordeur vanop afstand te openen en 

informeert u wanneer uw boodschappen geleverd zijn in de box. 

Prettig licht en veilig 
gevoel in de entree 

De AI-Guard op de Box bewaakt de entree van uw gebouw 

24/7 en bewaart 14 dagen de beelden van iedereen die het 

gebouw betreedt. De led-nachtverlichting zorgt altijd voor 

een veilig gevoel. 

*Goed om te weten: of u pakketjes kan verzenden en retourneren via de box hangt af van het lokaal aanbod 
en of er een collect contract wordt afgesloten. 

Bringme.com  Meer info:

Postkantoor in huis 
De Bringme Box is een stijlvolle, slimme pakketbrievenbus die 

uw pakjes en leveringen niet alleen ontvangt: u kan er ook 

online bestellingen contactloos mee retourneren. U hoeft 

zelfs niet naar het postkantoor.*


