
Wilt u meer weten over de High Security Room? 

Ontdek wat de High Security Room voor klanten met een verhoogd risicoprofiel of 

specifieke beveiligingsbehoefte kan betekenen op: securitas.nl/high-security-room

Al twee decennia lang vertrouwen klanten met een hoog 
risicoprofiel op de High Security Room (HSR). Op deze 
speciale afdeling in het Securitas Operations Center 
(SOC) zorgen onze centralisten voor een razendsnelle 
opvolging en professionele afhandeling van de alarmen 
van klanten met specifieke beveiligingsbehoeften. 
VIP-klanten krijgen daarbij de hoogste prioriteit. De hoge 
kwaliteit van de HSR wordt mede mogelijk gemaakt door 
de fijne samenwerking en het vertrouwen van onze 
partners. In deze infographic stellen we ze aan u voor.

‘Als medeoprichter speelde LETAC een bijzondere rol 
bij het ontstaan van de ‘VIP’ meldkamer, nu de High 
Security Room genoemd. En nog steeds sluiten wij 
onze vooraanstaande en vermogende clientèle met 
veel vertrouwen aan. De dienstverlening is sinds jaar 
en dag stabiel en de werkwijze van de centralisten 
ongeëvenaard. Met de HSR kunnen wij onze clientèle 
iets waardevols aanbieden.’

‘Voor de kwetsbare doelgroepen die door de Nationale 
Politie worden beveiligd, is een hoog niveau van 
dienstverlening cruciaal. Als leverancier van 
maatoplossingen op het gebied van personen-
alarmering maken we daarom graag gebruik van de 
snelle en adequate opvolging door de HSR. Het is een 
geoliede machine.’
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‘Voor ons als specialist in persoonsbeveiliging is snel en 
doortastend handelen van groot belang. Wij zijn blij dat 
we op die momenten kunnen vertrouwen op de kwaliteit 
van de High Security Room. In de HSR begrijpen de 
centralisten dat de kleinste details het verschil kunnen 
maken.’

‘Als intermediair tussen de High Security Room en de 
klant hebben wij een onderlinge kennisuitwisseling 
die beide partijen beter maakt. De HSR is dan ook 
uitgegroeid tot een van onze trusted partners. De 
HSR is bereikbaar en benaderbaar, op alle niveaus.’
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‘Onze (inbraak)beveiliging moet een aaneengesloten 
keten zijn. Geen enkele schakel mag ontbreken. De 
HSR speelt hierin een belangrijke rol. De centralisten 
ontzorgen onze klant daar waar dit nodig is. Dat is 
voor ons een grote meerwaarde.’

‘Safetycom biedt een totaalconcept op 
het gebied van beveiliging en is met name 
gespecialiseerd in het hogere segment. 
Hoewel we al sinds 1985 gebruik maken 
van de diensten van Securitas, sluiten we 
sinds kort ook cliënten aan op de HSR. In 
de toekomst zou deze zorg kunnen 
dragen voor de totale alarmafhandeling 
van specifieke doelgroepen.’
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‘De HSR volgt meldingen op naar onze klanten 
(voertuigeigenaren) en is hiermee het eerste 
aanspreekpunt bij alarmsituaties. Dat is een 
belangrijke rol. Al sinds de start van de HSR is de 
samenwerking erg goed. Zowel de kennis als de 
professionaliteit van de centralisten zijn voor ons 
van meerwaarde.’

‘Als specialist in functionele fysieke en bouwkundige 
beveiligingsoplossingen weten we dat elektronische 
maatregelen zinloos zijn zonder adequate opvolging. De 
HSR voorziet hierin en heeft al meerdere malen bewezen 
uit te blinken in servicegerichtheid en snelheid.’
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