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Wij zijn 
alert



Dankzij partners Glasvezel Dombosch en  
Solid Systems en de steun van pakweg tachtig  
ondernemers, is bedrijventerrein Dombosch  
1&2 in Raamsdonksveer al jaren een koploper als  
het gaat om camerabewaking in de openbare  
ruimte. Ook aansluiten? Lees dan snel verder.

De zeven cameramasten en een totaal van 31 camera’s 
(waarvan acht kentekenherkenningscamera’s) hebben 
hun preventieve werking inmiddels wel bewezen. Het 
resultaat? Weinig calamiteiten, snelle signalering bij 
onraad en effectieve verificatie van alarmen bij de aan-
gesloten bedrijven.
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Continu investeren voor 
het beste resultaat
Zo’n tachtig ondernemers steunen dit Collectie-
ve Beveiligingsproject al, terwijl Alert is blijven 
investeren in dit concept. Zo zijn de draadloze 
verbindingen stuk voor stuk vervangen door 
vaste aansluitingen op het glasvezelnetwerk 
van Glasvezel Dombosch. Daardoor hoef je je 
niet meer druk te maken over bandbreedte, zijn 
de verbindingen zeer stabiel en kennen ze een 
ongekend hoge uptime. 

De camerabeelden worden op een veilige manier 
doorgestuurd naar de ruimte waarin ze worden 
uitgelezen en opgenomen. Daarnaast kunnen 
we linken met de landelijke database van Ge-
stolen Motorvoertuigen en is de inzet van onze 
mobiele surveillance-eenheid, juist in combina-
tie met die camerabeelden, bijzonder effectief.

Zeer concurrerende 
tarieven
Samen met onze lokale partners Glasvezel 
Dombosch en Solid Systems willen we het nog 
interessanter maken om deel te nemen aan dit 
collectief. Menig ondernemer is reeds ontsloten 
op het glasvezelnetwerk en heeft daarmee een 
scala aan toekomstbestendige beveiligings-
oplossingen tot zijn beschikking, tegen zeer 
concurrerende tarieven. 

Al aangesloten op glasvezel? Voor slechts 
€12,00 per maand activeert u een V-Lan op uw 
bestaande router, welke speciaal voor beveili-
gingsdiensten is ingericht. Solid Systems kent 
als geen ander de meest gangbare alarm- en 
camerasystemen* en zal deze voor u op de V-Lan 
aansluiten. Vanaf €11,50 per maand monitort en 
bewaakt Alert uw alarmsysteem. 

Vergroot uw veiligheid  
en die van anderen  
met het Collectieve  
Beveiligingsproject  
van Alert

Vergroot uw veiligheid en die van 
en die van anderen  
met het Collectieve  
Beveiligingsproject 
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Aantrekkelijke 
pakketten
Aantrekkelijke
pakketten
Solid Systems heeft een aantal aantrekkelijke 
camerapakketten samengesteld waarmee u 
profiteert van de collectief gedane investering in 
hard- en software. U schaft een (of meerdere) 
camera(’s) aan, sluit deze ook aan op de  
Vlan en bekijk vanuit uw luie stoel wat er in 
en rondom uw pand gebeurt. Uw beveiliging 
is helemaal compleet als u er ook voor kiest 
om Alert toegang te geven tot die beelden  
(vanaf € 12,50 per maand). 

U draagt zo direct bij aan een fijnmazig en  
zeer gedetailleerd cameranetwerk ten behoeve 
van een veilig Dombosch. Privacy is natuurlijk 
geborgd, dus niemand anders dan uzelf (of 
Alert, mits u daar toestemming voor geeft)  
kan de beelden van uw pand bekijken.

Nieuwsgierig geworden?  
Maak snel een afspraak via  
www.alertopuwomgeving.nl

*Locatiebezoek is noodzakelijk (en vrijblijvend)


