Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
Ruud van Duijvenbode is als security coördinator verbonden aan SBBA. Dagelijks maakt hij
mee dat de beveiligers van G4S ‘uitrukken’ voor een alarm-melding. Meestal is dat loos alarm..
“In 9 van de 10 gevallen blijkt het een alarm zonder een aanwijsbare of criminele oorzaak. Wat
wel duidelijk is dat iedere ‘uitruk’ vergezeld gaat van een factuur. Zonde van het geld,” vertelt
Ruud.
In deze nieuwsbrief geeft hij de meest voorkomende veroorzakers van onnodige meldingen.
Lees de tips en voorkom onnodige kosten.
Nico Roozen
Voorzitter SBBA

Alarm veroorzaakt door personen
Ingesloten ‘overwerkers’, schoonmakers, bezoekers en onbekenden
Verouderde afspraken met de Particuliere Alarm Centrale (PAC)
Verwaterde interne procedures (huisregels) m.b.t. openen en sluiten

Beweging
Geblokkeerde beveiligingssensoren, speling in hang en sluitwerk en bewegingen nabij sensoren
staan in de top 10 van onnodig van veroorzakers van onnodig alarm.

Huisdieren...
U wist niet dat u ze had, huisdieren. Toch worden sensoren vaak geactiveerd door dieren.
Controleer daarom of uw pand vrij is van mussen, duiven, katten, ratten, muizen enz.

Storingen
Onvoldoende of achterstallig onderhoud van het beveiligingssysteem is een veel voorkomende
veroorzaker van loos alarm. Uw budget is beter besteed met onderhoud dan met loos alarm.

>> Bekijk op onze website nog meer tips om onnodig alarm te
voorkomen

Brandmeldingen
Wist u dat we ook brandalarmen voor leden van het collectief opvolgen? Ook hier geldt dat de
surveillant vaak onnodig uitrukt, met bijbehorende kosten tot gevolg.
Voorkom onnodig alarm en gebruik de tips ook om uw brandalarminstellingen te controleren.

Wilt u meer informatie over collectieve beveiliging via
de SBBA? Neem dan contact op met Michel Kok
michel@sbbalmere.nl of bel 036 5498476.

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.

