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Over Alert 

Alert Security is sinds 1992 actief binnen alle facetten van  
beveiliging; surveillance, alarmopvolging, alarmcentralediensten  
en collectieve beveiligings-projecten waaronder Alblasserdam. 
Heldere communicatie, een gezonde dosis wantrouwen en de  
zichtbare aanwezigheid van onze surveillanten op uw 
bedrijventerrein hebben inmiddels tot klinkende resultaten  
geleid. En daar doen we het tenslotte allemaal voor: een veiligere 
omgeving creëren waarin het prettig werken is!
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Geniet van de collectieve  
voordelen en ki

Naam:   ___________________________________________________________________________________

Adres:   ___________________________________________________________________________________

Postcode:   ______________________  Plaats:   _______________________________________________

E-mailadres:   _____________________________________________________________________________

Telefoon:   ________________________________________________________________________________

Geef vandaag nog aan wat uw wensen zijn door bovenstaande gegevens in te vullen en op te sturen.  
Natuurlijk kunt u dit ook digitaal doen op: www.alertopuwomgeving.nl en ga naar Alblasserdam!

Ik wil de repressieve optie uit het Basis pakket

Ik kies voor het PLUS veiligheidspakket

Ik kies voor het OPTIMAAL veiligheidspakket

Ik wil een afspraak maken voor MAAT werk diensten 

Sinds vele jaren verzorgt Alert collectieve 
beveiliging op het industrieterreinen 
Vinkenwaard, Hoogendijk en Nieuwland 
Parc te Alblasserdam.

Ondernemersvereniging De Noord en Alert hebben de handen ineengeslagen met het doel  
de veiligheid op de terreinen verder te verhogen. Onderzoek heeft aangetoond dat collectieve 
beveiliging in combinatie met beveiligingscamera’s het aantal gevallen van onraad, onveilige 
situaties, inbraak en schade met maar liefst 80% reduceert.

Hiertoe is een nieuw veiligheidsconcept uitgewerkt waarin alle op de genoemde 
industrieterreinen gevestigde bedrijven participeren. Dit betekent voor u dat het “Basis 
veiligheidspakket”, zoals hiernaast omschreven, volledig gefinancierd wordt vanuit het 
Ondernemersfonds Alblasserdam. 

Naast dit “Basis veiligheidspakket” biedt Alert u aanvullende diensten aan tegen 
gereduceerde tarieven om u geheel te kunnen ontzorgen.  

Is uw bedrijf op één van deze terreinen gevestigd?  
Lees dan snel verder.

    BASIS veiligheidspakket 
    Collectieve beveiliging

  •  Preventie: In de avond en nachtelijke uren patrouilleert Alert over de terreinen en 
controleren we of het veilig is.

 •  Repressie: Als het alarm van uw pand af gaat komen wij samen met u ter plaatse om te 
kijken wat er loos is (kies de optie ‘’Ik wil de repressieve optie uit het Basis pakket’’) *

 •  AlarmView: Bij alarmen kijken onze centralisten van de Alert alarmcentrale (van 
Coulsterweg 6 te Alblasserdam) direct mee op de nieuw geïnstalleerde camera’s. In- en 
uitgaand verkeer wordt “live” in de gaten gehouden en zo nodig doorgezet naar de politie 
via “LiveView”. (hiervoor dient uw alarmsysteem bij Alert meldkamer aangesloten te zijn)

 •  eDetect: Om veiligheid waar te maken, moeten alle instanties, ondernemers en mensen 
waar het collectief uit bestaat ongehinderd en direct met elkaar kunnen communiceren. 
En dat doet eDetect, nu beschikbaar voor alle ondernemers in Alblasserdam!

De kosten van het Basis veiligheidspakket wordt voor alle participanten gefinancierd door het 
Ondernemersfonds Alblasserdam.

Alert is trots u deze  
beveiligingsmogelijkheden te mogen  

aanbieden in opdracht van OV de Noord en  
in samenwerking met het Ondernemersfonds  

Alblasserdam.

Door het beschikbare ondernemingsfonds in Alblasserdam is  
het mogelijk gemaakt om deze belangrijke stap voorwaarts te maken in  

het bewust collectief organiseren van een veilige bedrijfs- en werkomgeving.

   PLUS veiligheidspakket 
   Alarmopvolging met sleutelbeheer 

De totale afhandeling na een alarmmelding, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 
Nooit meer zelf uw bed uit bij alarm en dus ook geen risico’s in en rond uw pand.

• Jaarabonnement alarmopvolging vanaf:  € 150,00 per jaar
• Opvolging per uitruk, max. duur 1 uur  €   61,12
• Vervolgtarief per 15 minuten  €   15,28   

   OPTIMAAL veiligheidspakket
   Alarmcentrale aansluiting

Alert beschikt over een gecertificeerde alarmcentrale waarop u uw alarmsysteem kunt laten aansluiten. 
Onze centralisten komen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, direct in actie als bij uw pand het alarm afgaat.

• Jaarabonnement aansluiting vanaf:  € 150,00 per jaar

 Optioneel zijn er extra diensten vanuit onze alarmcentrale mogelijk, onder andere:
• Hoog risico aansluiting € 150,00 per jaar extra
• Bloktijdbewaking   €   75,00 per jaar extra
• Alarmverificatie via een camerasysteem aan het pand: € 150,00 per jaar extra

MAATwerk diensten  
In een persoonlijk gesprek kunnen aanvullende diensten besproken worden. ALERT kan bijvoorbeeld 
zorgdragen dat uw pand iedere avond/nacht op bepaalde tijden wordt afgesloten. Ook het openen van 
uw pand behoort tot de mogelijkheid, tot aan het permanent beveiligen toe. Zo kunt u bijvoorbeeld ook 
de recherche afdeling inschakelen als u te maken heeft met interne diefstallen. 

Genoemde tarieven zijn excl. BTW en geldig voor kalenderjaar 2018/2019.
* Om van deze functionaliteit gebruik te maken, is het noodzakelijk dat uw alarmcentrale geïnstrueerd wordt en Alert opneemt in hun bellijst


