
16-camera beveiligingssysteem voor Lagoon Ocean Resort. 
 (proposal Annet Hartel)  

 

  

Nederlands  (English version below) 

  

Technische info: 

  

- De 16 camera's hebben een resolutie van 1200 TVL per stuk, zijn full colour.de capaciteit is 15 

Megabyte 

- De harde schijf  DVR, 1 tera-byte, heeft een recordopname van 100 dagen. 

   (na 100 dagen start systeem opnieuw) 

-  De beelden zijn 24/7 te volgen via Computer en/of Smart-phone. 

 - De moederinstallatie (modum) kan bij Bernd Gabold 4A,  geplaatst worden. 

Maar ook kan iedere eigenaar, die dat wenst, de code krijgen om de beelden op zijn/haar apparatuur 

te volgen. 

  

  

Prijs: Nafl 4500 tot 5000,- Inclusief OB,  materiaal (kabels etc) en installeren. 

  

Organisatie vervolg: 

- Plaatsing van de camera's kan in overleg/navolging van het security-rapport van G. Huisman 

 - In principe kan het systeem op ons huidige internet aangesloten worden, maar gezien het beslag 

dat dit systeem hier op heeft omdat ook de beelden van buitenaf moeten kunnen worden bekeken, 

zal een ander Wifi net onvermijdelijk  zijn. UTS kan dit leveren. 

Maar dit geldt natuurlijk ook voor elk ander systeem dat beslag legt op de huidige wifi. 

 -  contacten voor onderhoud/storingen etc.: Bernd Gabold en/of Annet Hartel 

 - in geval van waarneming incidenten kan iedereen die inzage in de beelden heeft, aktie 

ondernemen. 

  Dat kan zijn: * politie waarschuwen (kan ook vanuit buitenland) 

                       * Bernd/Annet bellen 

                       * eigen contactpersoon/manager benaderen 

- opvang slachtoffers na een incident: 

                       * net als bij andere incidenten door eigenaren zelf of hun contactpersoon 

                       * "Slachtofferhulp" van politie en/of Toeristenbureau 

(Toelichting: In principe is opvang van gasten/huurders niet een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid van de Ver.v.Eigenaren en dient dus niet gekoppeld te zijn aan het wel of niet 

hebben van camera's. 

 Iedere eigenaar is en blijft zelf verantwoordelijk voor opvang bij calamiteiten van hun 

gasten/huurders, al dan niet gedelegeerd aan de respectievelijke contactpersonen.) 

  

 Voordelen van dit systeem: 



 - voordelige aanschaf (kosten vergelijkbaar systeem op Curaçao Nafl 10  tot 12.000) 

  Deze is mogelijk door de aanschaf rechtstreeks uit Venezuela te betrekken, waar de prijzen door de 

devaluatie van de Bolivar aanzienlijk lager zijn dan op Curaçao of waar dan ook. 

- Volledige transparantie: Inzage van de beelden (zowel live als opgenomen) niet slechts door 1 

persoon maar door  iedereen (eigenaren vanzelfsprekend) die dat wenst te zien. Dus geen censuur. 

- doordat meerdere aansluitingen op de beelden is mogelijkheid tot nemen van  adequate aktie 

aanzienlijk groter. 

Denk hierbij  aan het tijdsverschil met Europa en Midden-Amerika, daardoor kan er overdag vanuit 

Europa gekeken worden naar de nachtelijke beelden op Lagoon, als andere bewakers 

(waarschijnlijk) slapen op Curaçao 

- 16 camera's overlappen elkaars visuele reikbaarheid, waardoor sabotage aan de camera's 

geminimaliseerd is. 

 - geen verdere kosten als maandelijkse bijdrage voor bewaking, onderhoud enz. (zowel Bernd als 

Annet werken  kostenloos)      

 "eendracht maakt macht"...... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 -camera system Lagoon Ocean Resort  

(English version) 

Technical information: 

 - the 16 camera's have a resolution of 1200 TVL each. (full colour) 

 - The hard disc DVR, 1 tera-byte, records 100 days. Automatically rewind after 100 hrs. 

 - All images can be followed 24/7 via computer and/or Smart-phone 

 - Modum to be placed at Bernd Gabold's 4A. 

  But every owner who wants to follow the images via their own equipment, can get the code. 

  

Price: Nafl 4500,- till 5000,-  inclusive OB, install-costs, cables etc. 

 Organisation-follow up: 

 

 - Installation of camera's according to the security-report of G. Huisman 

 -  In principle the system can be connected to our present internet system, but with this system our 

present wifi will not be sufficient, since also viewing from outside the resort is in my 

proposal,  another Wifi connection will be inevitable. (UTS can supply this of course) 



 (but of course this counts for other systems as well). 

 - contact maintanance and/or breakdown Bernd/Annet 

 -  in case of observed incidents, everybody who has access tot the images, is able to take action. 

   This can be: 

   * calling the police (also possible from abroad) 

   * calling Bernd/Annet 

   * contact personal manager/contactperson 

 - Victim support after an incident: 

   * to be done as with other incidents: by owner or their contactperson(s) 

  * "Victim-Support"-desk by police or Tourist-bureau 

(Note: in principle the support is not a common responsibility of the HOA and therefore should not 

be connected with the issue of having "yes" or "no" camera's. Every owner is, and always will be, 

responsible for support of their guests/renters in case of calamities. Or, of course, delegated to their 

contactpersons.) 

  

Advantages of this system: 

 - profitable acquisition (price of comparible equal system at Curaçao Nafl 10 till 12.000) 

  This possible because of the purchase directly from Venezuela. Due to the devaluation of the Bolivar 

all price  there are considerably lower then at Curaçao. (or elsewhere). 

 - total transparancy: inspection of the images (live as well as recorded) not only sustained to 1 

person, maar to everybody (owners of course) who wishes to do so. Meaning no censure. 

 - because of the larger number of connections to the images, the possiblity of taking adequate 

action is considerably bigger. 

Have in mind the time-difference of the several area's. 

During daytime in Europe for instance, nightly imagines can be observed, when other observers at 

Curaçao most likely are asleep. 

- 16 camera's have the advantage that they are overlapping each others visiblity range, so sabotage 

on the camera's will be reduced to minimal 

 - no more extra (monthly) costs for maintenance, surveillance etc. (Both Bernd and Annet do not 

charge costs)  

 "unity creates power".... 


