Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
Heeft uw bedrijf nieuwe buren of zijn er eindelijk weer vakantieplannen? Geef het aan ons door.
SBBA zorgt voor de beveiliging, zodat u met een gerust hart kunt genieten van de welverdiende
vakantie. Lees in deze nieuwsbrief ook de tips om uw bedrijf tijdens de zomervakantie veilig af
te sluiten én nodeloos alarm te voorkomen.
We wensen u een mooie en veilige zomer.
Nico Roozen,
Voorzitter SBBA

Nachtelijke activiteiten bij 'vage' nieuwe buren
We zien sinds een half jaar een toename van activiteiten in de avonduren op de
bedrijventerreinen. In een aantal panden zijn nieuwe bedrijven gevestigd, zoals tandenblekers,
tattooshops, corona-testlocaties, sportscholen, gameshops e.d.
Opvallend is dat er overdag nagenoeg geen activiteiten worden waargenomen. ‘s Avonds zien
we echter heel wat bewegingen van personen en materialen. Ook worden bij dit soort nieuwe
ondernemers steeds vaker feestjes gegeven.
Heeft u zo’n nieuwe ondernemer als buurman gekregen? Laat het ons weten. Dan gaan wij op
de koffie om kennis te maken.

Voorkom nodeloos alarm, bereid u voor op de
zomerperiode
De zomervakantie van individuele medewerkers of gehele bedrijfssluiting leidt vaak tot nodeloos
alarm. Dat is zonde van uw geld, want iedere uitruk wordt gefactureerd.
De oorzaken van onnodig alarm zijn vaak eenvoudig. Denk aan een medewerker die altijd
afsluit en waarbij de overdracht naar een collega niet goed is geregeld. Overwerkers of
bezoekers die worden ingesloten, leveranciers die niet weten dat een bedrijf gesloten is.
Regel de overdracht voor het openen en sluiten goed tijdens de vakantieperiode. Onze security
coördinator Ruud van Duijvenbode heeft een aantal tips voor u op een rij gezet. Lees het op
onze website.

Bent u nog niet aangesloten bij de SBBA?
Wij beveiligen als enige in Almere bedrijventerreinen met cameratoezicht. Wij beschikken over
een eigen toezichtruimte welke is ondergebracht bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente
Almere.
Deze korte lijnen maken dat wij razendsnel kunnen alarmeren en opschalen in geval van nood,
een inbraak of andere gebeurtenis.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de voordelen van deelname aan de
collectieve beveiliging! Ook is het mogelijk om uw eigen bedrijfscamera’s aan te sluiten op de
toezichtruimte.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u bestuur@sbbalmere.nl toe aan uw adresboek.

