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dan preventieve
maatregelen
Inclusief 8 tips om de kans op inbraak bij winkels te verkleinen

Inhoud
02
03
04
05
06

Voorwoord
Veiligheid, de basis voor jouw winkel
De toegevoegde waarde van elektronische beveiliging
Beveiligen zónder investering
8 tips om de kans op inbraak bij winkels te verkleinen
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Een veilige omgeving draagt bij
aan de toekomst van jouw winkel
Helaas merken we dat de waarde van elektronische beveiliging over het algemeen erg
wordt onderschat.
Men denkt vaak zelf te kunnen beschikken over effectieve beveiliging door preventieve
maatregelen te treffen. Helaas is dit niet het geval. Effectieve beveiliging gaat verder
dan het treffen van preventieve maatregelen.
Beveiliging is pas effectief zodra deze perfect aansluit op al jouw behoeften. Jouw
behoefte is om een veiligere omgeving te creëren. Wij doen dit door jouw winkel te
beschermen tegen bijvoorbeeld inbraak of brand én de nodige opvolging te bieden in
geval van nood.
Opvolging bij een schadegeval is van groot belang. Alle alarmmeldingen komen bij
onze eigen alarmcentrale binnen en worden direct opgepakt. Indien nodig zorgt onze
STANLEY alarmcentrale voor directe inschakeling van de juiste hulpdiensten.
Snel én op de juiste manier handelen is van essentieel belang!

Meer dan 20
jaar actief in het
beveiligen van
retail ketens
Maak kennis met

STANLEY Security
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Veiligheid, de basis voor jouw winkel

“

Heel wat jaren geleden heb ik een overval
meegemaakt. Mocht ik dit opnieuw moeten
meemaken, dan weet ik dat mijn personeel
en ik veilig zijn met STANLEY Security.

”

- Bertha van Dusschoten

Veiligheid speelt een belangrijke rol in de basis van jouw bedrijf. Voor zowel nu als in de
toekomst. Zonder een veilige omgeving worden risico’s op bedrijfsverlies vergroot.
Ook tijdens openingstijden zijn winkels een doelwit voor criminelen. Als trotse
eigenaar wil jij te allen tijde de veiligheid van jouw klanten en personeel kunnen
waarborgen. Een overval, inbraak of brand geven niet alleen materiële schade, maar
kunnen ook een grote psychische impact hebben.
Snelle én goede opvolging bij een calamiteit is van essentieel belang.

STANLEY Alarmcentrale
Alle alarmmeldingen worden door gemeld naar
onze eigen alarmcentrale (PAC3).
Iedere bedreiging van jouw veiligheid moet
direct worden opgepakt. Of het nu gaat om de
veiligheid van jouw mensen, goederen of
locaties. De STANLEY Alarmcentrale is één van de
meest moderne, betrouwbare en snelle
alarmcentrales in België.
Als je naast inbraakbeveiliging ook camera’s hebt
lichten wij direct politie, brandweer of andere
hulpdiensten in.
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De toegevoegde waarde van
elektronische beveiliging
Goede beveiliging gaat verder dan preventieve maatregelen
Met het treffen van preventieve maatregelen maak je het criminelen lastiger, maar
houd je ze nog steeds niet op de afstand die je daadwerkelijk wilt. Goede beveiliging
bestaat niet alleen uit preventieve maatregelen, maar ook uit elektronische en
reactieve maatregelen.
Tegenwoordig wordt criminaliteit steeds beter georganiseerd. We zien vaak dat
winkeliers zelf camera’s plaatsen voor het afschrikkende effect. Camera’s werken
preventief, maar wat doe je als je via jouw telefoon een alarmmelding krijgt omdat er
een inbraak plaatsvindt? Hoe volg je de alarmmelding op en welke stappen ga je
ondernemen?
Zo doen wij dat!
Eerder vertelden we al over de STANLEY alarmcentrale. Zodra een alarmsysteem is
aangesloten op de alarmcentrale kunnen we met camerabeelden direct de situatie
bekijken. Dankzij de dienst Live View kan de meldkamer van de politie ook direct
meekijken, zodat er snel en efficiënt gehandeld wordt. Politie, en indien nodig ook
andere hulpdiensten, zullen direct in actie komen en de meldingen als prio 1 opvolgen.
Bij een calamiteit telt elke seconde en daarom is directe opvolging essentieel. Zo kan
er op afstand worden meegekeken en actie ondernomen, maar uiteraard is de
locatie zelf ook belangrijk. Ben je al bekend met mistgeneratoren als beveiliging van
jouw pand?Eén van onze beveiligingsoplossingen waarbij het pand zich binnen enkele
seconden vult met mist. Zo kunnen criminelen hun slag niet slaan en wordt de
pakkans vergroot.

INCERT-Gecertificeerde beveiligingssystemen
Inbraak en brand kunnen grote schade aanrichten. Daarom wil je je zo
goed mogelijk indekken tegen alle mogelijke schade die een inbraak of
brand met zich meebrengt. Met INCERT-gecertificeerde
beveiligingssystemen ontvang je bij veel verzekeraars een flinke korting
op de premie van jouw inboedelverzekering.
STANLEY Security is gecertificeerd als INCERT-erkend bedrijf, Hierdoor
voldoen we aan alle verzekeringseisen en overhandigen wij na het
installeren van onze beveiligingssystemen een INCERT opleverbewijs. Dit
is een belangrijk onderdeel en vereist bij vele verzekeringspolissen.
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Beveiliging zónder investering
Als ondernemer hecht je veel waarde aan de veiligheid van jouw winkel. Je wilt graag
alles goed geregeld hebben, maar beveiliging staat vaak niet op de eerste plek. Juist
omdat je alles goed geregeld wilt hebben, zou beveiliging een essentieel onderdeel
moeten zijn van jouw strategie. Want wat je lief is, wil je graag zo goed mogelijk
beschermen.
Wij begrijpen dat het voor ondernemers belangrijk is om te investeren in datgeen wat
op de korte termijn geld oplevert. Daarnaast merken wij dat de aanschafkosten van
een beveiligingssysteem een groot obstakel kan zijn - ervan uitgaande dat deze boven
hun budget ligt. STANLEY Security denkt hierin graag met je mee en biedt daarom
beveiligingsoplossingen zonder grote investering. Met STANLEY Zekerheid kan je voor
een vast bedrag per maand al jouw winkel voorzien van (gecertificeerde) beveiliging.

All-inclusive service
zonder investering
Je wilt de best denkbare beveiliging voor
jouw bedrijf, het liefst met all-inclusive
service en zónder grote investeringen. Dat
kan! Met STANLEY Zekerheid betaal je een
vast bedrag per maand en daar zit alles in:
apparatuur, 24/7 service en onderhoud.
Alles wordt uitgevoerd door onze eigen,
gecertificeerde vakmensen. Hiermee haal
jij altijd de beste kwaliteit in huis.
Meer informatie over STANLEY
Zekerheid? Ontdek het nu.
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Wist je dat...

iedere 23 minuten een bedrijf de dupe is van inbraak?

Daarom geven wij 8 tips die de kans op inbraak voor jouw bedrijf verkleinen:
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8

Laat criminelen zien dat jouw pand goed beveiligd is.
Kies voor CCV BORG-gecertificeerde beveiligingssystemen. Zo voldoe je altijd
aan de eisen van jouw verzekeraar.
Zorg dat jouw goederen van buitenaf niet zichtbaar zijn.
Criminelen gaan steeds georganiseerder te werk. Zorg dat zij niet het nodige 			
snuffelwerk vooraf kunnen doen. Zorg dat jouw personeel alert is op verdacht gedrag
van bezoekers.
Een alarmsysteem heeft één doel, een inbraakpoging aan de buitenzijde
signaleren. Zorg dus dat niet alleen de binnenkant van het pand beveiligd is.
Zorg dat criminelen geen kans van slagen hebben en voorzie jouw winkel van
mistgeneratoren. Dit vergroot de pakkans.
Zorg voor goed hang- en sluitwerk dat voldoet aan het SKG-keurmerk.
Zorg voor felle verlichting bij toegangsplekken. Criminelen staan niet graag in de
spotlight en willen graag ongezien hun gang kunnen gaan.

Benieuwd naar de
oplossingen die aansluiten
op jouw manier van
ondernemen?
Wij helpen je graag verder! Neem gerust
contact met ons op voor meer informatie.

Maak een afspraak
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