
NL-Alert waarschuwt en informeert je bij acute noodsituaties. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer 

informatie kunt vinden. NL-Alert ontvang je op je mobiel. Ook zie je NL-Alert op steeds meer digitale reclameschermen en digitale 

reisinformatieschermen van het openbaar vervoer. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en informeer anderen.

Wanneer NL-Alert?

NL-Alert wordt ingezet bij levens- en 

gezondheidsbedreigende situaties, 

zoals een grote brand of een 

rookwolk met giftige stoffen. Zie je 

een NL-Alert? Lees meteen het 

bericht, kom in actie en informeer 

anderen.

Elk jaar verzendt de overheid op de 

eerste maandag in juni en 

december rond 12.00 uur een NL-

Alert testbericht. Zo weet je hoe een 

NL-Alert op je mobiel klinkt en 

eruitziet.

Het eerstvolgende NL-Alert 

testbericht verzendt de overheid in 

verband met Tweede Pinksterdag 

op maandag 13 juni 2022.

NL-Alert. 

Iédereen direct informatie bij een noodsituatie.

Message House
10 mei 2022

In het Message House staan de belangrijkste boodschappen over 
NL-Alert. Je kunt het Message House gebruiken bij het opstellen 
van communicatiemiddelen.

NL-Alert op je mobiel

Je ontvangt NL-Alert op je mobiel.

Wanneer je een NL-Alert ontvangt, 

laat je telefoon een harde en 

doordringende alarmtoon horen.

NL-Alert op je mobiel maakt gebruik 

van cell broadcast. Dit is een 

techniek die óók werkt als het 

netwerk overbelast is. Cell

broadcast is gratis en anoniem: je 

hoeft je niet aan te melden en je 

nummer blijft onbekend.

NL-Alert op reisinformatie- en 

reclameschermen

NL-Alert is te zien op steeds meer 

digitale reisinformatieschermen van 

het openbaar vervoer. 

Ook zie je NL-Alert op steeds meer 

digitale reclameschermen. Zodra 

een NL-Alert uitgaat, stuurt de 

overheid het bericht naar de digitale 

reisinformatieschermen en digitale 

reclameschermen.

Check je mobiel

Maandag 13 juni rond 12.00 uur 

zendt de overheid een NL-Alert 

testbericht uit in heel Nederland. Het 

NL-Alert testbericht ontvang je op je 

mobiel. Let op: het NL-Alert 

testbericht kan hard klinken als je 

een koptelefoon of oordopjes 

gebruikt. 

Met het landelijke NL-Alert 

testbericht dat de overheid op 

maandag 13 juni verzendt, kun jij 

ervaren hoe het is om een NL-Alert 

te ontvangen.


