
WE HELP MAKE YOUR WORLD A SAFER PLACE

HUIDIGE SITUATIE

KANSEN  

Al uw beveiligingsdiensten onderbrengen 
bij Securitas biedt kansen. Bij Securitas 
kunt u vertrouwen op:

 

+                                   =

                           Monitoring                                                                                                Mobile                                                                           Veilige school 

HET BESTE VAN T WEE WERELDEN

Door uw beveiligingsdiensten onder te brengen bij Securitas, zijn 
wij in staat processen tussen deze diensten te verbeteren en op 
elkaar af te stemmen. Zo kunnen we door een goede zonering op 
uw locatie toe te passen precies zien waar uw alarm afgaat. Is dit in 
het midden van het pand en de enige zone die een alarm 
veroorzaakt? Dan is het onwaarschijnlijk dat er daadwerkelijk iets 
aan de hand is. Alarmopvolging is dan niet noodzakelijk en u hoeft 
dan ook geen kosten te maken. 

Worden uw alarminstallaties regelmatig te vroeg of te laat in- en 
uitgeschakeld? Dan gaan wij met u in gesprek om de bloktijden aan 
te passen, zodat u geen onnodige kosten maakt. Dat doen we ook 
als het regelmatig fout gaat bij het in- en uitschakelen van alarmen. 
We doen aanbevelingen en passen waar nodig onze actiepatronen  
aan. Onze accountmanager zit minstens een keer per kwartaal met 
u om de tafel om aan de hand van rapportages, inzicht te geven in 
situaties en kosten. Samen kijken we continu naar verbeteringen en
kostenbesparende maatregelen.

EENVOUDIG OVERSTAPPEN 

VOORDELEN 

Bedankt voor het lezen. Heeft u vragen of wenst u met een van onze 
adviseurs te spreken over onze oplossingen? Neem dan gerust contact 
met ons op via sales@securitas.nl of 020 658 47 15.

Overstappen naar Securitas is eenvoudig en kan in vier
stappen:

1€ Pakketaanbieding

2 Bespaar tot 40% door alles bij één partij onder te brengen

Tot 60% minder onnodige alarmen 4 Tot 20% sneller aanrijtijden 

5 Brandmeldcentrales & verplichte controles

• monitoring van alle alarmen;

• maandelijkse rapportages met oorzaken en trends;

• inzicht in de grootste ‘alarmvervuilers’;

• deskundig advies over hoe om te gaan met alarmen;

• minder alarmmeldingen en daardoor minder  
   alarmopvolgingen;

• kostenbesparing tot wel 40%.

Wist u dat 73% van de alarmmeldingen op scholen
loos zijn? Dat dit kostbaar is, maar eenvoudig is te 
voorkomen? Als u nu gebruik maakt van verschillen-
de beveiligingsdiensten, zoals alarmopvolging en een 
alarm- en brandmeldcentrale, is het de overweging 
waard om uw systemen en dienstverlening onder te 
brengen bij één partij, Securitas. Wij herkennen loos 
alarm, voorkomen onnodige alarmopvolgingen en
besparen daardoor kosten voor u.

Securitas helpt u bij het opzeggen van uw huidige 
contract en voorkomt dubbele kosten.

Securitas brengt eenmalig een bezoek aan uw locatie 
voor instructies, de sleutels en het tekenen van het 
contract. Nadat alle gegevens zijn verwerkt, ontvangt 
u ter controle een mail met de uitgewerkte 
actiepatronen.

Securitas assisteert u bij het omsluiten
van de technische installatie op ons 
SOC. We bemiddelen graag voor 
u met de installateur. 

We plannen een gesprek in met u 
en onze accountmanager. Onze 
dienstverlening gaat van start!  

2

3

4

1


