Een Veilig Gevoel wil heel
Holland veilig!
Iedere ondernemer vindt het belangrijk om zijn bedrijfseigendommen goed te
beschermen. Maar dat kost veel geld en dat steekt hij uiteraard liever in zijn winkel.
Daarom heeft Een Veilig Gevoel BV het concept Abonnement op Veiligheid
ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk om optimale veiligheid op de werkvloer te
combineren met het besparen en verdienen van geld. “Iedere ondernemer vindt het
belangrijk om goed beveiligd te zijn. Zeker als dat niet te veel geld kost.”

De mistgenerator zorgt ervoor
dat de ruimte binnen vijf seconden gevuld is met mist.

“Een Veilig Gevoel BV streeft ernaar de ondernemer volledig te ontzorgen op het gebied van
veiligheid. Daarom werd het Abonnement op
Veiligheid ontwikkeld. De ondernemer hoeft dus
niet zelf te investeren in apparatuur en kan dat

geld gebruiken voor zijn eigen bedrijf. Daarmee
kan men juist geld verdienen. Door een professionele, up-to-date beveiliging daalt bovendien de
derving”, vertelt de eigenaar Sander Zuijdam.
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Mistgenerator
Voor de winkeliers is de zogenaamde mistgenerator ook een doeltreffend beveiligingsmiddel. De
mistgenerator zorgt ervoor dat de ruimte binnen
vijf seconden gevuld is met mist. De overvaller
raakt daardoor volledig gedesoriënteerd. Niet
alleen wordt de pakkans vergroot, ook de verzekeringspremie daalt behoorlijk.
Toegangscontrole
Een Veilig Gevoel doet ook aan toegangscontrole,
waarbij alleen mensen met een geldig toegangsbewijs zoals pasjes of tags een ruimte kunnen
betreden. Tot nu toe wordt het voornamelijk
ingezet bij sportscholen en kantoorpanden, maar
het is voor alle bedrijven toepasbaar. Toegangs
controle kan zelf selectief worden ingezet, zodat
bijvoorbeeld alleen personeel de kantoor- of atelierruimte kan betreden, of alleen de schoonmaakster
toegang heeft na een bepaald tijdstip. Ook deze
dienstverlening levert Een Veilig Gevoel voor een
vast bedrag per maand.

Sander Zuijdam: “Met het
Abonnement op Veiligheid
hoeft de ondernemer niet zelf
te investeren in apparatuur.”

Het dienstenpakket van Een
Veilig Gevoel is de afgelopen
tijd flink uitgebreid.

Alarmsysteem
Het dienstenpakket van Een Veilig Gevoel is de
afgelopen tijd flink uitgebreid. Niet alleen beveiligingscamera’s zijn onderdeel van het concept, maar
ook alarmsystemen. Daaronder valt ook de mobiele
overvalknop. “Wanneer er een overval plaatst
vindt, is dit vaak aan het begin van de dag of
tijdens het afsluiten. Degene die sluit zou te allen
tijde een overvalknop moeten dragen, dat verhoogt
het gevoel van veiligheid”, zegt Sander overtuigd.

Een Veilig Gevoel is een ambitieus bedrijf en
streeft naar groei en internationale uitbreiding.
“De vraag neemt nog steeds toe! Binnen vijf jaar
moet iedereen die iets nodig heeft op het gebied
van veiligheid aan ons denken!”
Een Veilig Gevoel BV
T 088-5554888
E info@eenveiliggevoel.nu
www.eenveiliggevoel.nu

eenveiliggevoel.nu
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