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Altijd alert... altijd gerust
Niemand kan zijn bezittingen of dierbaren persoonlijk de hele dag in de gaten houden. 
Toch is continue aandacht vaak wenselijk of zelfs noodzaak. Gevaren en ongewenste 
situaties liggen op de loer. Door onze technologie ter plaatse, in combinatie met onze 
alertheid op afstand, kunt u altijd gerust zijn. Geen zorgen over uw huis of uw bedrijf. 
En ook uw alleenwonend ouder familielid is bij ons altijd veilig.

Technologie ter plekke
U kunt gerust naar huis. Wij zorgen voor alle beveiligingstechnologie in uw gebouw of 
op uw terrein. Van inbraakmelder tot toegangsbadge. Van slot tot brandblusser.
Samen met u maken we een beveiligingsplan op maat, voor volledige ontzorging.

Wij ontwerpen, installeren, certificeren en onderhouden de installaties volgens de
geldende regels van overheden en verzekeringsmaatschappijen.
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Meldkamer
Wilt u dat een alarm in uw bedrijf of woning direct wordt 
gesignaleerd, beoordeeld en opgevolgd? Kies dan voor 
koppeling met onze meldkamer, die onderdeel is van de 
Nederlandse Veiligheidsdienst. De meldkamer is de 100% 
betrouwbare schakel tussen uw bedrijf of woning, en de 
personen/instanties die bij onraad actie moeten nemen.

U kunt kiezen uit verschillende diensten. Alles is maat-
werk. Van registratie en afhandeling van inbraakmel-
dingen, tot gebouwautomatisering. Van een service- en 
calamiteitenlijn tot complete calamiteitenbeheersing. 
Het hele jaar door, 24 uur per dag.

Hoe werkt de meldkamer?
In onze meldkamer zitten centralisten dag en nacht 
klaar om uw alarm direct op te volgen volgens een 
afgesproken protocol. Dit betekent dat ze de verant-
woordelijke binnen uw bedrijf bellen of een surveil-
lant te sturen om poolshoogte te nemen.

Bij zorg op afstand kan een bepaald persoon worden 
gebeld. Medische hulp sturen is ook een optie. De 
meldkamer zorgt bij alle type meldingen voor de 
beste alarmopvolging. Ook bij zorg op afstand is 
alles maatwerk.

 • Snelle alarmopvolging, 24 uur per dag,
  365 dagen per jaar
 • Doormeldingen van brandmeldsystemen
 • Openen en sluiten op afstand met behulp
  van camera’s
 • Videoverificatie en -observatie, indien gewenst   
  met doormeldingen naar de politiemeldkamer

  • 24 uurs bereikbaarheidsdiensten
 • Mobiele beveiliging van personen,
  ook mogelijk via een app op uw smartphone
 • Track & trace van voertuigen en verplaatsbare   
  objecten
 • Zorg op afstand
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Altijd gerust door:
 •  Goede sloten en deuren 
 •  Inbraakinstallatie 
 •  Camera’s 
 •  Meldkamer

Uw gasten moeten ontspannen kunnen genieten. Veilig zijn in een voor 
hen vaak nieuwe omgeving. Een perfect werkend, onzichtbaar systeem 
voor brandveiligheid hoort daarbij. Als erkend branddetectiebedrijf
installeren en onderhouden wij alles volgens wettelijke vereisten.
We zijn dag en nacht waakzaam. Dat betekent ontspanning, ook voor u.

Sommige bedrijventerreinen zijn 
uitgestrekt en afgelegen. Andere 
zijn wat kleiner, maar liggen in een 
druk gebied. Ieder terrein heeft 
specifieke risico’s, van ongewenst 
rondlopende bezoekers tot van-
dalisme en diefstal. De ogen en 
oren van onze camerasystemen 
en meldkamer geven u een gerust 
gevoel. En dankzij onze systemen 
voor toegangscontrole weet u wie 
er binnen is.
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 •  Blusapparatuur 
 •  Meldkamer
 •  Volledig pakket 

Altijd gerust door:
 •  Risico inventarisatie
 •  Camera’s
 •  Meldkamer
 •  ISPS

Steeds meer ouderen wonen 
langer alleen. Hun familieleden 
wonen ver weg, of kunnen er nu 
eenmaal niet altijd voor hen zijn. 
Dat kan voor ongerustheid
zorgen. Dankzij de laatste 
technologie bij de oudere thuis, 
krijgen onze mensen direct een 
melding van een afwijkende 
situatie. Ze nemen onmiddellijk 
de juiste, afgesproken maat-
regelen. 
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U doet na een drukke dag de winkeldeur op slot: 
weekend! Uw zaak is beveiligd met een inbraak-
alarm en camera’s. Via uw smartphone bent u altijd 
verbonden. Ook onze meldkamer kijkt mee en neemt 
indien nodig direct de juiste acties.
Zo kunt u gerust naar huis.

Altijd gerust door:
 •  Laatste technologie
 •  Service op maat
 •  Medische controles op   
     afstand
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