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Ontdek hoe je jouw bedrijf,
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kan voorzien van
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Een veilige omgeving voor de toekomst van jouw bedrijf
Kosten: effectieve beveiliging zonder investering
Veiligheid: zorg voor een veilige basis voor jouw bedrijf
Verzekering: alles geregeld, ook verzekeringstechnisch
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Een veilige omgeving draagt bij
aan de toekomst van jouw bedrijf
Helaas merken we dat de waarde van effectieve beveiliging over het algemeen erg
wordt onderschat.
Aanschafkosten kunnen voor kleine garages en eenmanszaken een groot
obstakel zijn. Ervan uitgaande dat deze boven hun budget liggen, denkt men zelf te
kunnen beschikken over effectieve beveiliging. Helaas is dit niet het geval. Wat houdt
effectieve beveiliging in?
Beveiliging is pas effectief zodra deze perfect aansluit op al jouw behoeften. Jouw
behoefte is om een veiligere omgeving te creëren. Hoe creëren we deze veilige
omgeving? Door jouw bedrijf te beschermen tegen bv. inbraak en brand.
Opvolging bij een calamiteit is van groot belang. Alle alarmmeldingen komen bij onze
eigen alarmcentrale binnen en worden direct opgepakt. Indien nodig zorgt onze
alarmcentrale ook voor directe inschakeling van de juiste hulpdiensten.
Snel én op de jusite manier handelen zijn van essentieel belang!
Of je nu al klant bij ons bent of niet, wij luisteren graag naar jouw verhaal, jouw zorgen
en problemen op het gebied van effectieve beveiliging.

Een veilige, gezonde en
efficiëntere omgeving
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KOSTEN

Effectieve beveiliging

zonder investering
Als mijn bedrijf iets overkomt ben ik alles
kwijt en heb ik niks meer. Al mijn geld heb ik
in mijn bedrijf gestoken.
Als ondernemer van een kleine garage of eenmanszaak hecht je veel waarde aan de
veiligheid van jouw bedrijf. Een eigen bedrijf kost tijd en veel geld. Wat je lief is, wil je zo
goed mogelijk beveiligen. Ook hierin speelt geld een grote rol.
Veel kleine ondernemingen en eenmanszaken voelen zich te klein voor beveiliging.
Hierin spelen vaak ook kosten een grote rol. De kosten voor het aanschaffen van een
beveiligingssysteem zijn voor velen bedrijven vaak een groot obstakel is. Daarom biedt
STANLEY Security flexibele beveiligingssystemen aan. Dit houdt in dat er geen
investering nodig is. Met een vast bedrag per maand, voorzie jij jouw bedrijf van
effectieve beveiliging.
Compleet ontzorgt worden, zodat jij je volledig kan focussen op de toekomst van jouw
bedrijf, STANLEY Security staat voor iedereen klaar, dus ook voor jouw kleine
onderneming.

Ontdek hoe wij (kleine) garages voorzien van betaalbare beveiligingsoplossingen.

MAAK EEN AFSPRAAK
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VEILIGHEID

Zorg voor een veilige
basis voor jouw bedrijf
Na meerdere inbraken wil ik nu écht een
veilige omgeving voor mijn bedrijf. De juiste
basis om veilig verder te kunnen groeien.
Als ondernemer ben je trots op wat je hebt opgebouwd. Jouw eigen business waarin
je al jouw, of een groot deel jouw, (spaar)geld hebt geïnvesteerd. Veiligheid speelt een
belangrijke rol in de basis van jouw bedrijf.
Heb jij ambities om verder te groeien met jouw bedrijf? Het maakt niet uit of je deze
vraag met een ja of een nee beantwoord. Veiligheid is dé basis van jouw bedrijf. Zonder
een veilige omgeving worden risico’s op bedrijfsverlies vergroot.
Wellicht heb je het al eens meegemaakt en ben je slachtoffer geworden van een
inbraak of branduitbraak. Zorg dat je hier niet (weer) de dupe van bent en voorkom
bedrijfsverlies door de juiste beveiligingssystemen aan te schaffen.
Een veilige basis voor nu en voor de toekomst van jouw bedrijf. Wij staan voor je klaar!

Creëer een veilige omgeving voor jouw autogarage.
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VERZEKERING

Alles geregeld.

Ook verzekeringstechnisch
Aanwezige goederen met een totaalwaarde
van €400.000 vraagt om beveiliging waarbij
het verzekeringstechnisch goed geregeld is.
Of je nou een eenmanszaak hebt of een grote onderneming met een waarde van een
paar ton, inbraak en branduitbraken komen nooit gelegen. In geval van inbraak en/
of brand is het van groot belang om het verzekeringstechnisch ook goed geregeld te
hebben.
Voor het afsluiten van de inboedelverzekering moeten ondernemers kunnen aantonen
dat het bedrijfspand is voorzien van BORG-gecertificeerde beveiliging.
Helaas blijkt dat veel ondernemers onvoldoende zijn beveiligd tegen inbraak en dat
terwijl zij fors investeren in beveiligingsmaatregelen. Dit brengt alleen maar grote
financiële gevolgen met zich mee. Om dit te voorkomen is het van groot belang dat
jouw bedrijf is voorzien van BORG-gecertficeerde beveiliging.
Wij bieden BORG-gecertificeerde beveiliginssystemen, zodat jij in geval van nood, alle
zaken op orde hebt. Daarnaast heb jij ook geen omkijken meer naar verzekeringswerk.

Jouw bedrijf voorzien van BORG-gecertificeerde beveiliging?
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