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Bij Watchi vind je GPS-horloges die wèl veilig zijn 

De GPS-horloges van Watchi onderscheiden zich niet alleen door functionaliteit en de 
kwaliteit van de positiebepaling, maar ook door de bescherming van de gegevens die 
daarvoor nodig is. 

Onlangs werd er door de Consumentenbond een bericht verspreid dat er grote lekken zitten in 
de bescherming van persoonsgegevens van een aantal GPS-horloges voor kinderen. Hackers 
zouden kunnen inbreken in de app en het horloge en daarmee posities kunnen zien en zelfs 
aanpassen. Ook afluisteren zou mogelijk zijn. Dit geldt gelukkig niet voor de horloges van Watchi.  
Bij Watchi zijn uw gegevens wèl veilig. 

Beveiliging van gegevens 
Bij Watchi is er veel aandacht besteed en geld geïnvesteerd in beveiliging van de gegevens. Zo is 
alle communicatie tussen het horloge en de server volledig versleuteld en kan er niet worden 
afgeluisterd. Ook kunnen er geen posities worden opgevraagd door vreemden. Alle 
locatiegegevens worden iedere maand gewist. 

Niet standaard 
Bij de door de Noorse consumentenbond geteste horloges werden de beveiligingsproblemen 
onder andere veroorzaakt doordat de unieke IMEI code van een horloge eenvoudig kan worden 
opgevraagd. Ook passen veel gebruikers de standaard wachtwoorden niet aan. Daar hebben wij 
met de Watchi al vanaf het begin goed over nagedacht: Het IMEI nummer (serienummer) wordt 
nooit door Watchi gecommuniceerd. Om dit te verkrijgen moet er verbinding met het horloge 
worden gemaakt door het inscannen van een QR code. Vervolgens kunnen alleen bekenden 
worden uitgenodigd door diegene die de QR-code heeft gescand. Watchi werkt niet met 
standaard wachtwoorden. Ieder wachtwoord wordt door de gebruiker zelf aangemaakt bij 
registratie. Contactgegevens worden op een beveiligde server bewaard en worden nooit gebruikt 
voor marketing doeleinden. 

Goedkoop is duurkoop 
Frank Coster, directeur van Watchi, raadt mensen aan om bij de aanschaf van een GPS-horloge 
nooit een keuze te maken op basis van de laagste prijs. “Lijkt de prijs te mooi om waar te zijn? 
Dan is dat ook zo. Goedkoop is altijd duurkoop. Zéker als het gaat om de veiligheid van uw 
geliefden”. 

Over Watchi 
Watchi B.V. distribueert innovatieve, betaalbare smartwatches waarbij ontzorgen en veiligheid 
centraal staan. De smartwatches worden geproduceerd door het wereldwijd bekende Omate 
(www.omate.com). 

Verkrijgbaarheid 
De horloges van Watchi zijn online verkrijgbaar in de webshop van Voizzer.


