
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Datum:  10 december 2020 
Betreft:  Prijsverhoging 2021 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Middels deze brief willen wij u informeren over de prijsverhoging, die wij per 1 januari 2021 doorvoeren voor onze 
diensten. 

Wat is het nieuwe tarief? 
Op 1 januari 2021 zien wij ons genoodzaakt uw huidige tarief van onze dienst(en) met 4,1% te verhogen.  

Toelichting 
We beseffen ons terdege dat het moeilijke tijden zijn met het coronavirus dat in de wereld rondwaart en dit 
uiteenlopende vragen en onzekerheden oplevert voor de toekomst. Alert valt in de door de overheid aangemerkte 
categorie van de vitale beroepsgroepen en we hebben diverse maatregelen doorgevoerd om er voor te zorgen dat wij 
al onze vormen van dienstverlening op een zo veilig mogelijke manier voor u en onze medewerkers kunnen blijven 
uitvoeren. 
 
Voor ons als beveiligingsorganisatie staan wij naast de uitdagingen van het coronavirus echter ook voor een zware 
opgave om alle in de Particuliere Beveiligingsbranche verplicht opgelegde cao-afspraken na te leven. Deze afspraken, 
die voorzien in o.a. jaarlijks forse loonsverhogingen, verbetering van de arbeidsomstandigheden van oudere 
werknemers (Generatiepact) en arbeidstijdverkorting, zijn al in 2018 afgesproken en algemeen bindend verklaard tot 
en met het jaar 2023.  
 
Alert kijkt kritisch naar haar eigen processen, voert daar waar mogelijk efficiencyslagen door en doet er alles aan om 
de kostenverhoging voor u als klant te beperken. Wij denken daarnaast ook graag met u mee over een efficiëntere 
inzet van beveiligingsoplossingen door de inzet van mensen op een juiste manier te combineren met expertise en 
techniek. Graag bekijken wij met u de kansen en mogelijkheden die dit biedt, zonder afbreuk te willen doen aan de 
kwaliteit van onze dienstverlening. 

Wilt u meer weten? 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op uw begrip. Mocht u toch nog vragen hebben, 
dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie welke bereikbaar is onder  telefoonnummer  
0184–434424, via mail finance@alert-group.nl of met uw accountmanager. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Samen een efficiencyslag maken?  
Klik hier 

mailto:finance@alert-group.nl
https://www.alert-group.nl/nl/alarmcentrale/alarmverificatie

