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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 Dordtse Kil 1 & 2, Amstelwijck-West. 
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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Alert en BIZ  Dordtse  
Kil 1 & 2, Amstelwijck-West  
waken over Dordrecht

Geniet van de collectieve voordelen 
en optimaliseer uw veiligheid

Geniet van de collectieve voordel 
en optimaliseer uw veiligheid

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 kies vervolgens uw regio Dordrecht.

Het BASIS veiligheidspakket is reeds actief

Ik kies voor het PLUS veiligheidspakket

Ik kies voor het OPTIMAAL veiligheidspakket

Ik wil graag eerst nadere informatie

 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 alarm zal Alert als eerste worden geïnfor-
meerd en gaat direct ter plaatse conform afspraak. Doordat wij de sleutels en codes hebben, 
kunnen wij geheel zelfstandig het alarm voor u afhandelen. Uiteraard laat onze surveillant een 
heldere rapportage van zijn bevindingen voor u achter, zodat u te allen tijde op de hoogte bent.

• Jaarabonnement Plus pakket: € 100,00 per jaar
• Alarmafhandeling per uitruk max. afhandeltijd 30 minuten €  37,50
• Indien bij calamiteiten langer, dan per eenheid van 15 minuten €  18,75

 OPTIMAAL veiligheidspakket
 Alles centraal en compleet inclusief Alarmcentrale aansluiting

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

Met een soepele overgangsregeling wordt u niet geconfronteerd met dubbele kosten inzake  
uw alarmcentraleabonnement. Wel profiteert u van een betere dienst tegen lagere kosten.

• Jaarabonnement Optimaal o.b.v. normaal risico pand (AL1): € 125,00 per jaar
• Jaarabonnement Optimaal o.b.v. hoog risico pand (AL2): € 295,00 per jaar

 BASIS veiligheidspakket 
 Collectieve surveillanceronden voor iedereen

Alert gaat dagelijks driemaal preventief de bedrijventerreinen controleren. Zowel in de avond 
als in de nacht zal op wisselden tijden een beveiligingsbeambte in een duidelijk herkenbaar 
voertuig over de terreinen patrouilleren. Tijdens deze patrouilles wordt gelet op verdachte per-
sonen, voertuigen, brandgevaarlijke situaties etc. Het lidmaatschap verloopt via de BIZ regeling.

Veiligheid, daar werk je samen aan!
Alert werkt vanaf 1 januari 2019 samen met 
de BIZ Dordtse Kil 1 & 2, Amstelwijck-West 
aan een schoon, onbeschadigd en veilig  
bedrijventerrein. Altijd aanwezig in de regio. 
Bij Alert geloven we: beveiligen is goed,  
voorkomen is beter. Onze collectieve bevei-
liging sluit naadloos aan bij deze proactieve 
manier van beveiligen.

De behoefte aan heldere communicatie, 
coördinatie en adequaat handelen bij calami-
teiten is een vanzelfsprekendheid. Om dit tot 
stand te krijgen wordt er gekeken en geluis-
terd naar de behoeftes en mogelijkheden van 
de ondernemers en van de partijen die hier 
aan mee doen.

Wat we willen creëren en behouden is een 
veiligere omgeving waarin de ondernemers 
prettig en veilig kunnen werken.
Dit alles om criminaliteit geen kans te  
geven en schade te voorkomen. Wilt u 70% 
tot 80% aan schade voorkomen?

Wat betekent deze vorm van  
collectieve beveiliging voor u?
In samenspraak met de BIZ Dordtse Kil 1 & 
2, Amstelwijck-West, en Parkmanagement 
bureau ParkTrust heeft Alert drie overzich-
telijke pakketten samengesteld. Het Basis 
veiligheidspakket is voor iedereen van  
toepassing. Met de veiligheidspakketten  
Plus en Optimaal kunt u ervoor kiezen uw 
beveiliging verder te optimaliseren.

Genoemde tarieven zijn excl. BTW en geldig voor kalenderjaar 2019

Alert en BIZ  Dortse  
Kil 1 & 2, Amstelwijck West 
waken over Dordrecht

Frank Swaghoven is  
parkmanager namens het  

BIZ bestuur Dordtse Kil 1 & 2 en 
Amstelwijck-West en bereikbaar  

via het nummer 06-40711661

‘’Met elkaar op weg  
naar een veilig representatief  

businesspark’’

Diversiteit aan mogelijkheden
Naast de basis, heeft Alert aanvullende diensten tegen meerprijs om de veiligheid  
nog beter te garanderen, namelijk: plus en het optimaal veiligheidspakket. 


