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Over BIZ Halfweg-Molenwatering
Vanuit de Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering werken alle ondernemers en eigenaren 
in het gebied samen om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau en een sterke 
belangenbehartiging. De belangen van de Stichting BIZ HM zijn helder. De zorg voor een 
goede en kwalitatieve beveiliging tegen scherpe tarieven. Het bestuur heeft samen met 
de parkmanager en Alert een prachtig collectief resultaat bereikt waar iedere ondernemer 
veel voordeel aan heeft. Kijk op www.bizhm.nl voor meer informatie. 

Het SBHM-bestuur bestaat uit:
• Gerard de Haan – onafh ankelijk voorzitter
• Ronald van der Vlies (Auto Dekker) – algemeen adjunct
• Frederik Reimers (Carlton Oasis) – penningmeester
• Daan van der Ent (Van der Ent TopMovers) – bestuurslid
• Nel van ’t Hof (Van ’t Hof Machineverhuur) – bestuurslid
• Ron Smit (Deuren Service Nederland) – bestuurslid
• Roy Verduyn (DE ZAAK) – bestuurslid

Over Alert 
Alert Security is sinds 1992 actief binnen alle facetten van beveiliging; 
surveillance, alarmopvolging, alarmcentralediensten en collectieve 
beveiligingsprojecten waaronder Halfweg-Molenwatering. 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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Kies vandaag nog welk 
Veiligheidspakket voor u past!

Naam:   ___________________________________________________________________________________

Adres:   ___________________________________________________________________________________

Postcode:   ______________________  Plaats:   _______________________________________________

E-mailadres:   _____________________________________________________________________________

Telefoon:   ________________________________________________________________________________

Vraag vandaag nog informatie aan. Dat kan door bovenstaande gegevens in te vullen en op te sturen 
óf ga naar www.alertopuwomgeving.nl en meld u aan! Vervolgens nemen wij contact met u op 
voor een vrijblijvend gesprek waarin wij u graag over alle details informeren.

Ik kies voor het BASIS veiligheidspakket

Ik kies voor het PLUS veiligheidspakket

Ik kies voor het OPTIMAAL veiligheidspakket

Ik wil graag eerst nadere informatie

Beveiligingscamera’s, alarmsystemen of
fysiek toezicht door mobiele surveillanten:
welk pakket past voor u het beste?

 PLUS veiligheidspakket 
 Als Basis, aangevuld met de dienst Alarmopvolging met sleutelbeheer 

Wanneer u kiest voor ons PLUS pakket, ontzorgen wij u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in 
het kader van de alarmopvolging. Na een intakegesprek met onze operationele dienst, voor 
het opmaken van instructies en het aannemen van sleutels, zal Alert als contactpersoon 
worden toegevoegd bij de alarmcentrale.  Bij een onverhoopt optredend alarm zal Alert 
als eerste worden geïnformeerd en gaat direct ter plaatse conform afspraak. Doordat wij 
de sleutels en codes hebben, kunnen wij geheel zelfstandig het alarm voor u afh andelen. 
Uiteraard laat onze surveillant een heldere rapportage van zijn bevindingen voor u achter, 
zodat u te allen tijde op de hoogte bent. 

Jaarabonnement alarmcentrale aansluiting  + Alarmopvolging met sleutelbeheer €  445,00 

Uitrukkosten per uitruk max. afh andeltijd 30 minuten   €  30,00 per keer
Indien bij calamiteiten langer, dan per eenheid van 15 minuten:  €  15,00

 OPTIMAAL veiligheidspakket
 Preventieve surveillance controles  

Met ons OPTIMAAL pakket maakt u de beveiligingsketen compleet. Uw bedrijfspand wordt 
opgenomen in de preventieve surveillancerondes van de Alert surveillant. Minimaal 4 keer 
per avond/nacht houd onze surveillant toezicht op uw bedrijfspand. Er wordt gelet op 
verdachte situaties, personen, voertuigen, openstaande ramen, deuren en/of toegangshekken. 
Onregelmatigheden worden direct gecorrigeerd. Onze surveillant staat continue in contact 
met onze alarmcentrale en rapporteert op periodieke basis deze onregelmatigheden en 
preventieve tips. Bij alarmering rijdt deze surveillance dienst direct naar uw bedrijfspand. 

Uw collectieve bijdrage wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand:

• Tot € 200.000,-  is uw bijdrage  € 400,- per jaar
• Van € 200.001,- tot € 400.000,- is uw bijdrage  € 800,- per jaar
• Van € 400.001,- tot € 600.000,- is uw bijdrage  € 1600,- per jaar
• Van € 600.001,- tot € 1.000.000,- is uw bijdrage  € 2400,- per jaar
• Van € 1.000.001,- tot € 2.000.000,- is uw bijdrage  € 3200,- per jaar
• Van € 2.000.001,- en meer is uw bijdrage  € 4400,- per jaar

We komen graag in contact met u, hiervoor kunt u bijgaand formulier invullen en 
aan ons toesturen. Of kijk in de tussentijd op www.alertopuwomgeving.nl. 

 BASIS    
 veiligheidspakket 
 Alarmcentrale aansluiting

Door uw alarminstallatie aan te sluiten 
op onze eigen alarmcentrale, wordt er 
belangrijke tijdwinst geboekt door de directe 
communicatie lijnen vanuit onze alarmcentrale 
met de surveillant. Bijkomend voordeel is 
dat wij snel over- en inzicht hebben van alle 
aangesloten panden in Spijkenisse en kunnen 
zo snel patronen herkennen en acties uitzetten 
naar de surveillant ter plaatse. 

Via de eDetect app kunt u met andere 
aangesloten partijen op het bedrijventerrein 
verdachte situaties of onvolkomenheden op 
het terrein snel melden en – indien nodig – 
direct om hulp vragen. Het is belangrijk dat 
alle informatie die u via eDetect deelt, in 

goede banen wordt geleid. Dat gebeurt in onze 
alarmcentrale waar 24/7 - speciaal getrainde - 
operators paraat staan direct de juiste actie 
te ondernemen bij urgente informatie.

Zo worden alle beveiligmaatregelen eff ectief 
ingezet. Bovendien kunnen wij binnenkomende 
alarmen verifi ëren door de relevante camera-
beelden van het openbare camerasysteem te 
raadplegen. Virtueel binnen enkel seconden ter 
plaatse! En als hiervoor aanleiding is, kunnen 
deze beelden direct via Live View gedeeld 
worden met de meldkamer van de politie.
 
Met een soepele overgangsregeling wordt u 
niet geconfronteerd met dubbele kosten inzake 
uw alarmcentraleabonnement. Wel profi teert 
u van een betere dienst tegen gelijke kosten.

Jaarabonnement Alarmcentraleaansluiting + 
Cameratoezicht + Liveview  vanaf* € 250,00

Alert Security werkt samen met Stichting
BIZ Halfweg-Molenwatering (SBHM)
aan een schoon, onbeschadigd en veilig
bedrijventerrein. Altijd aanwezig in de
regio. Bij Alert geloven we: beveiligen is
goed, voorkomen is beter. Onze collectieve
beveiliging én eDetect app sluit naadloos
aan bij deze proactieve manier van beveiligen.

Het SBHM-bestuur heeft fors geïnvesteerd
in een geavanceerd camerasysteem om
in- en uitgaande wegen in beeld te brengen.
Dit is het begin van een goed beveiligd
terrein. Aanvullend heeft het SBHM bestuur
in samenwerking met Alert de veiligheids-
maatregelen optimaal afgestemd.

Dit alles om criminaliteit geen kans te 
geven en schade te voorkomen. Wilt u 
70% tot 80% aan schade voorkomen? Het 
camerasysteem in combinatie met onze 
diensten en online platform leveren unieke 
voordelen voor u op. We zijn binnen enkele 
seconden virtueel ter plaatse.

Wat betekent deze vorm van 
collectieve beveiliging voor u?
Naast het aangeschafte camerasysteem 
profi teert u bovendien van de collectieve 
diensten en eDetect app van Alert.
De mogelijkheden hebben wij in drie
overzichtelijke pakketten samengevat.

“De veiligheid op ons terrein 
gaat omhoog doordat men 

er samen over waakt.”

Genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW
* Het vanaf tarief is gebaseerd op een basisaansluiting voor inbraak, overval, brand, technische meldingen 

en persoonsgebonden identifi catiepassen.

Boyd is 
sinds 2010 

parkmanager op 
bedrijventerrein 

Halfweg-Molenwatering 
en is met zijn kantoor op 

het bedrijventerrein gevestigd.


