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Uw woning is de plek bij uitstek waar u zich 
veilig wilt voelen. U wilt zorgeloos in slaap 
kunnen vallen of op vakantie kunnen gaan. 
Met het idee dat u, uw gezinsleden en uw 
eigendommen veilig zijn. En mocht er dan 
tóch iets vervelends gebeuren, dan wilt u  
dat er direct hulp ter plaatse komt. 

Alert staat voor u klaar met directe alarmopvolging 
en professionele beveiligingsmedewerkers, in duide-
lijk herkenbare surveillanceauto’s.  Een rustgevend 
idee en een veilig gevoel. Daar doen we het voor.
Iedere dag worden er in Nederland zo’n 125 inbraken 
gepleegd. Steeds meer huiseigenaren schaffen  
daarom een alarmsysteem aan. 

Alarmopvolging van Alert 

Wanneer u uw alarmsysteem aansluit op onze  
24-uur bemande alarmcentrale, worden wij bij ieder 
alarm op de hoogte gebracht. En vanzelfsprekend 
komen we direct in actie. Bij een melding begeeft 
de dichtstbijzijnde surveillant zich zo snel mogelijk 
naar uw woning om de oorzaak van de melding  
te onderzoeken. 

Bij gevaar zal de beveiligingsbeambte direct de  
politie inschakelen. Als u dat wilt, kunnen onze  
medewerkers ter plaatse glas- of breekschade laten 
verhelpen. En wanneer onze mensen weer vertrekken, 
laten zij de locatie vanzelfsprekend weer veilig achter.
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Kies één van
de pakketten

 Plus Veiligheidspakket

Kiest u voor ons PLUS-pakket, dan kiest u  
voor 24/7 alarmopvolging, 365 dagen per jaar.

Na een intakegesprek, voor het opmaken van instructies 
en het aannemen van sleutels, zal Alert Security als 
eerste contactpersoon worden toegevoegd bij uw huidige 
alarmcentrale. Bij een onverhoopt optredend alarm 
wordt Alert Security als eerste geïnformeerd en gaat de 
surveillant direct ter plaatse. 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 altijd op de hoogte bent. U betaalt  slechts  
€ 23,00 incl. btw per maand. 

U kunt ervoor kiezen om per alarmopvolging gebeld te 
worden door ons. U heeft dan de keuze om ons wel of 
niet uit te laten rukken. Als wij op uw verzoek ter plaatse 
gaan betaalt u € 75,00 incl. btw per uitruk. Zo houdt u 
ook grip op deze kosten!   

 Optimaal Veiligheidspakket 

Met het OPTIMAAL-pakket kiest u voor alle 
voordelen van het PLUS-pakket, aangevuld met 
optimale beveiligingsmaatregelen. Zo maken  
we de beveiligingsketen compleet en sluitend. 

Door uw alarminstallatie aan te sluiten op onze eigen 
alarmcentrale kunnen we bij incidenten belangrijke 
tijdswinst boeken, doordat wij direct kunnen communiceren 
met de surveillant vanuit onze alarmcentrale. Bijkomend 
voordeel is dat onze centralisten een goed overzicht hebben 
op alle aangesloten woonhuizen in uw wijk. Zo kunnen 
zij patronen snel herkennen en acties uitzetten naar de 
surveillant ter plaatse. Alle beveiligingsmaatregelen worden 
op die manier effectief ingezet. 

Dit optimale pakket bieden wij aan voor € 46,00 
incl. btw per maand. Heeft u op dit moment al een 
alarmaansluiting? Geen probleem, wij nemen de  
reeds betaalde periode graag voor onze rekening,  
zodat u niet voor dubbele kosten komt te staan!

Kies één 
de pakketten

Welk pakket het beste bij u en uw woonsituatie  
past, bespreken wij graag met u. Maak hiervoor  
een vrijblijvende (telefonische) afspraak via onze 
website of neem direct zelf contact op met ons via 
0184-410400. Wij zijn u graag van dienst!

Kiest u voor het gevoel van veiligheid van Alert? Wij bieden u de keuze 
tussen twee veiligheidspakketten. Met onze lokale vestigingen zijn wij 
altijd in de buurt waardoor we snel en accuraat kunnen reageren op 
verdachte situaties in uw woning.



Wij zijn alert.
Altijd en overal.

Contact
Bezoekadres 
Alert Group 
Parabool 150 
3364 DH Sliedrecht 

Algemeen telefoon 
0184-410400 

E-mailadres 
info@alert-group.nl

Wij zijn alert.
Altijd en over-
alOver ons
Alert Security is sinds 1992 actief binnen alle facetten  
van beveiliging: surveillance, alarmopvolging, alarm- 
centralediensten en collectieve beveiligingsprojecten.  
Heldere communicatie, een gezonde dosis wantrouwen 
en de zichtbare aanwezigheid van onze surveillanten 
hebben inmiddels tot klinkende resultaten geleid.  
En daar doen we het tenslotte allemaal voor: een  
veiligere omgeving creëren waarin het prettig  
wonen én leven is!


