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EEN VEILIG GEVOEL 
    WIL HEEL 
  HOLLAND VEILIG!

Iedere ondernemer vindt het belangrijk om de bedrijfseigendommen goed te 

beschermen en heeft ongetwijfeld nagedacht over de wijze waarop dit gebeurt. 

Maar wist u dat het ook mogelijk is om optimale veiligheid op de werkvloer te 

combineren met het besparen en verdienen van geld? Dit kan dankzij het ‘Abonnement 

op Veiligheid’, een concept dat is ontwikkeld door Een Veilig Gevoel. De redactie 

sprak met eigenaar Sander Zuijdam over de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Toegangscontrole
Een ander onderdeel van de dienstverlening 
van Een Veil ig Gevoel is beveil iging via 
toegangscontrole. Dit wordt nu al voorname-
lijk gedaan bij sportscholen. Maar voor alle 
bedrijven, klein, middel of groot, die hun 
bezittingen en eigendommen willen be- 
schermen tegen diefstal is dit toepasbaar. De 
beschermende werking zit in het feit dat 
mensen alleen met een geldig toegangsbewijs, 
zoals pasjes of tags, een ruimte kunnen 
betreden. “Het kan zelfs selectief worden 
ingezet, bijvoorbeeld om klanten met een 
contributieachterstand te weren of de schoon-
maakster alleen toegang te verlenen tot de 
vergaderzaal,” noemt Sander nog als bijko-
mend voordeel. Een Veilig Gevoel levert deze 
dienst al vanaf €39,95 per maand.

Groei
Naast een uitbreiding van het dienstenpakket 
groeit Een Veilig Gevoel ook als bedrijf. 
Inmiddels zijn er al zo’n veertig medewerkers 
actief. Dit hangt samen met de ambitieuze 
toekomstplannen. “Er is hard gewerkt aan 
de interne processen, waardoor we klaar 
zijn voor de volgende stap: de grens over,” 
vertelt Sander. “De vraag uit het buitenland 
neemt namelijk steeds meer toe, zo hebben 
we ook klanten die gevestigd zijn in België 
en Spanje.” Behalve de internationale 
uitbreiding heeft Een Veilig Gevoel nog een 
missie: “Binnen vijf jaar moet iedereen die 

Concept
Een Veilig Gevoel streeft er naar de onder-
nemer volledig te ‘ontzorgen’ op het gebied 
van veiligheid. Een Abonnement op Veiligheid 
is hiervoor uitermate geschikt. Het concept 
wordt al succesvol ingezet bij allerlei verschil-
lende bedrijven en verenigingen. “De grote 
kracht is dat onze klanten voor een vast 
bedrag per maand optimaal beveiligd zijn. 
Een investering in apparatuur is niet nodig, 
waardoor dat geld kan worden gebruikt voor 
de eigen handel. Daarmee verdienen ze juist 
geld,” legt Sander uit. Een Veilig Gevoel plaatst 
zelf alle camera’s en slaat de beelden extern 
op in een professioneel data center.

Alarm
Sander zei het al: Een Veilig Gevoel wil een 
totaalconcept bieden. Dat betekent dat het 
dienstenpakket op het gebied van veiligheid 
flink is uitgebreid. Naast camera’s bestaat 
dit ook uit alarmsystemen. Daaronder vallen 
enkele ingenieuze toepassingen. De mobiele 
overvalknop bijvoorbeeld. “De praktijk leert 
dat veel overvallen aan het begin van de 
dag of tijdens sluit plaatsvinden,” weet 
Sander. “Als degene die deze taak uitvoert 
een mobiele overvalknop draagt, kan dit het 
gevoel van veiligheid flink vergroten. De knop 
hangt aan een touwtje om de nek en als 
deze wordt ingedrukt, registreert de meld-
kamer tot op drie meter nauwkeurig waar 
je bent. Er wordt dan gelijk actie onder-
nomen, hetgeen de pakkans ook verhoogt.”

Mistgenerator
Een ander zeer doeltreffend beveiligings-
middel is de mistgenerator. Die kan vrijwel 
overal worden ingezet en vult een ruimte 
binnen vijf seconden volledig met mist. “Een 
insluiper raakt daardoor volledig gedesori-
enteerd, want je ziet letterlijk geen hand voor 
ogen. Ideaal, want wat je niet ziet, kun je ook 
niet stelen,” zegt Sander. De gebruikte mist 
is overigens niet schadelijk voor de gezond-
heid en het interieur. Het aanschaffen van 
een mistgenerator levert bovendien direct 
voordeel op, want de verzekeringspremie 
daalt hierdoor.

iets nodig heeft op het gebied van veiligheid 
aan ons denken!”

Gezien de kracht van het concept moet het 
zeker mogelijk zijn deze plannen te realiseren! 
Meer weten over de manier waarop Een 
Veilig Gevoel ook u van een optimale bevei-
l iging kan voorzien? Neem dan gerust 
contact op of kijk eens op de recent in een 
nieuw jasje gestoken website.

Een Veilig Gevoel
Kerkstraat 77
3341 LD Hendrik-Ido-Ambacht
T: 088-5554888
I: www.eenveiliggevoel.nu
E: info@eenveiliggevoel.nu

Donkere dagen deal
Het is weer langer donker en dus neemt 
de kans op een inbraak of overval toe. 
Bescherm uw bedrijf daarom vlug en 
profiteer tot het einde van 2014 van 
een aantrekkelijke deal. Wie namelijk 
nu een Abonnement op Veiligheid neemt 
of dit uitbreidt, krijgt drie maanden gratis 
en kan bovendien drie maanden gratis 
onbeperkt online film kijken bij Video-
land! Neem snel contact op voor meer 
informatie.


