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Over Alert 
Alert is sinds 1992 actief binnen alle facetten van beveiliging; Surveillance, 
alarmopvolging, alarmcentrale dienstenen collectieve beveiligingsprojecten  
waaronder Hendrik-Ido-Ambacht. 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!

Alert is trots u deze beveiligingsmogelijkheden te mogen aanbieden in  
samenwerking met de gemeente, Stichting Collectieve Bedrijvenbeveiliging 
Hendrik-Ido-Ambacht (SCB-HIA) en de Vereniging Ambachtse Ondernemers 
(VAO). Hierdoor is het mogelijk om deze belangrijke stap voorwaarts te maken 
in het bewust collectief organiseren van een veilige bedrijfs- en werkomgeving.
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Alert en Stichting SCB 
H-I-Ambacht waken over 
industrieterreinen Hendrik- 
Ido-Ambacht

Kies vandaag nog welk 
Veiligheidspakket voor u past! 

Kies vandaag nog welk 
Veiligheidspakket voor u past!

Pakket Basis

Pakket Plus

Pakket Optimaal

Maatwerk

“Laten we collectief  
zorg dragen voor veilige   

bedrijfsterreinen.                 
Doet u mee?”

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

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. Deze aanvulling is mogelijk 
voor € 24,22 extra per maand.

• Lidmaatschapsbijdrage Basis & Plus: € 81,62 per maand
• Alarmafhandeling per uitruk max. afhandeltijd één uur €  58,07
• Indien bij calamiteiten langer, dan per eenheid van 15 minuten €  14,52

   OPTIMAAL veiligheidspakket
   Alles centraal en compleet

Bovenstaande diensten mét een aansluiting  naar onze particuliere alarmcentrale. Alarmcentra-
le Alert voldoet aan de strengste eisen die Ministerie van Justitie stelt en is Borg gecertificeerd.  
Uw alarmsysteem kan  rechtstreeks op onze alarmcentrale worden aangesloten. Om u niet op 
te zadelen met dubbele kosten nemen wij lopende contracten één op één over van uw huidige 
alarmcentrale voor de duur van maximaal 1 jaar. Een aansluiting op onze alarmcentrale is al 
mogelijk vanaf 17,23 per maand extra.

• Lidmaatschapsbijdrage Alles in 1: € 98,85 per maand

MAATwerk diensten
In een persoonlijk gesprek kunnen aanvullende diensten besproken worden, zoals het 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.

 BASIS veiligheidspakket 
 Collectieve beveiliging

Uw bedrijfspand wordt opgenomen in de dagelijkse surveillancerondes waarbij een controle en 
elektronische registratie plaatsvindt. Eén maal per nacht controleert een beveiligingsbeambte  
uw bedrijfspand. Gaat het alarm af wordt deze surveillance eenheid direct ter plaatse gestuurd. 
De controletijden vinden plaats tussen 20:00 uur en 06:00 uur, 7 dagen per week.

• Lidmaatschapsbijdrage Basis: € 57,40 per maand

Diversiteit aan mogelijkheden
Naast de basis, heeft Alert aanvullende diensten tegen meerprijs om de veiligheid nog beter te 
garanderen, namelijk:

Alert werkt samen met de Stichting 
Collectieve Beveiliging H-I-Ambacht 
aan een schoon, onbeschadigd en veilig 
bedrijventerrein. Altijd aanwezig in 
de regio. Bij Alert geloven we: beveili-
gen is goed, voorkomen is beter. Onze 
collectieve beveiliging én Edetect app 
sluit naadloos aan bij deze proactieve 
manier van beveiligen.

De behoefte aan heldere communicatie, 
coördinatie en adequaat handelen bij  
calamiteiten is een vanzelfsprekendheid. 
Om dit tot stand te krijgen wordt er gekeken 
en geluisterd 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 Stichting heeft  
Alert drie overzichtelijke pakketten samenge-
steld die in combinatie met de Edetect App  
worden aangeboden.

Om de veiligheid op een industriegebied goed te organiseren, draait alles om de interactie van  communiceren,  informeren en  
delen tussen alle partijen. Inclusief de ondernemer. Jullie vormen onze oren en ogen met betrekking tot veiligheidsbehoefte .  
Kortom samenwerken voor en met elkaar. Dat is het idee achter het platform Edetect. Meer weten? Ga naar www.edetect.nl 

Alert en Stichting SCB 
H-I-Ambacht waken over 
industrieterreinen Hendrik  
Ido Ambacht

Genoemde tarieven zijn excl. BTW en geldig voor kalenderjaar 2018/2019.

De Vereniging Ambachtse Ondernemers is een actieve vereniging voor en door 
ondernemers. Met meer dan 125 leden vertegenwoordigen wij een belangrijk deel  
van het Ambachtse bedrijfsleven.

Door samen te werken komen we verder en kunnen we meer bereiken.  
Ons doel is om gezamenlijk het ondernemersklimaat in Hendrik-Ido- 
Ambacht op alle fronten te verbeteren. Laten we daarom de handen  
ineenslaan, ook op het gebied van bedrijfsbeveiliging.

Gert de Jong, voorzitter VAO

Stichting Collectieve Bedrijvenbeveiliging Hendrik-Ido-Ambacht
Als bestuur van de onafhankelijke Stichting Collectieve Bedrijvenbeveili-
ging Hendrik-Ido-Ambacht zetten wij ons volledig in, om uw veiligheid, 
samen met de gemeente, politie, brandweer en Alert Security, nu en  
in detoekomst, optimaal te realiseren. Met de ondernemers, kunnen  
wij gezamenlijk het gewenste kwaliteitsniveau voor veiligheid in  
Hendrik-Ido-Ambacht voor de komende jaren nog beter invullen!

Met de ondernemers,  kunnen  wij  gezamenlijk het gewenste kwaliteitsniveau voor veiligheid  
in Hendrik Ido Ambacht voor de komende jaren nog beter invullen! Marius van der Valk,  
voorzitter. Reactie/contact: secretaris Dirk Havenaar, email:  admin@havendeschoof24.nl

Naam:   ___________________________________________________________________________________

Adres:   ___________________________________________________________________________________

Postcode:   ______________________  Plaats:   _______________________________________________

E-mailadres:   _____________________________________________________________________________

Telefoon:   ________________________________________________________________________________

Maakt u liever een persoonlijke afspraak om alle gegeven door te spreken en/of eventuele  
optionele diensten af te stemmen dan nodigen wij u uit om dit aan te geven op dit formulier.

Geef vandaag nog aan wat uw wensen zijn door bovenstaande gegevens in te vullen en op te sturen.
Natuurlijk kan dit ook digitaal via: www.alertopuwomgeving.nl, selecteer vervolgens Hendrik-Ido-Ambacht.

“Laten we collectief  
zorg dragen voor veilige  

bedrijfsterreinen.  
Doet u mee?”


