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Beveiligen
Alle vormen van veiligheid,  
dáár zijn wij alert op. 

Natuurlijk hebben wij de beveiliging van uw kantoor of 
gebouw erg hoog zitten. Maar wij doen meer dan dat, veel 
meer. Wij zijn er bijvoorbeeld ook om uw brandveiligheid te 
monitoren, of om de luchtkwaliteit van uw gebouw in de 
gaten te houden. Of het nu gaat om surveillance,  
alarmopvolging of gebouwbeheer in één systeem: wij  
bieden u alle benodigdheden. Hoe prettig werkt dat? 

Wij begrijpen dat u zich geen zorgen wilt maken, daarom  
ontzorgen wij. Op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Wij 
hebben ruime ervaring in de bedrijfsrecherche en beschikken 
over twee landelijk werkende en moderne particuliere Alert 
Alarmcentrales (PAC 102). Met onze integrale dienstverlening 
bieden we u een totaalpakket aan veiligheidsoplossingen.

volgens Alert

Twee centrales: extra veilig
• Opereren onafhankelijk en als elkaars back-up
• Conform EN 50518, ISO 27001 én EN 50136
•  Locatie Alblasserdam bevindt zich in zwaar  

beveiligde datacenteromgeving

Moet de temperatuur in broeikas 1 een tandje lager? Geen 
probleem. Staat er iemand voor toegangsdeur 5? Met één 
druk op de knop is het geregeld. Wilt u 24/7 bereikbaar zijn 
voor uw klanten? Onze medewerkers staan hen in uw naam 
te woord. In het informatiecentrum kunt u al uw (bedrijfs)ge-
gevens monitoren. Zo hoeft u nergens meer naar om te kijken.
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Over Alert 
Wij zijn Alert. Alert op uw business en op alles 
wat u bezighoudt. Wij bieden innovatieve 
beveiligingsoplossingen, in alle domeinen. 
Van klimaatbeheersing tot brandveiligheid en 
camerabewaking tot surveillance in al haar vormen. 
Wij maken uw werkomgeving leefbaar en veilig. 
Wij zijn alert op uw omgeving, en vangen signalen 
vroegtijdig op. Wij geloven: beveiligen is goed, 

voorkomen is beter. Wij innoveren op het snijvlak van 
mens en techniek, vanuit een probleemvoorkomende 
benadering. Meedenken, maar vooral vooruit denken. 
Daar ligt onze kracht, al sinds 1992. Dat maakt ons 
een betrouwbare partner in veiligheid voor bedrijven, 
overheden en particulieren.

Wij zijn Alert, altijd en overal.


