Zo vermijdt u onnodige alarmkosten

Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
Een heerlijke, mooie zomer zit er weer op. Ook voor sommige inbrekers was het een heerlijke
zomer. Want bedrijven waarbij het klip en klaar is dat er sprake is van een zomersluiting,
vormen een mooi object om het vakantiebudget wat aan te vullen.
Daar waar sluitingen aan ons doorgegeven zijn zorgen we voor extra attentie bij de surveillance,
waarmee we veel zakelijk leed en kosten kunnen voorkomen.

Heterdaad
Zo ontdekte een oplettende surveillant bij de gemeentewerf in Almere Buiten een bootje,
waarop diverse goederen lagen. Reden om een kijkje te nemen en via de portofoon contact te
zoeken met de toezichtruimte. Dat kregen ook de toekomstige eigenaren van de goederen door;
zij trokken een vlotte sprint in de hoop te ontkomen. Hier bewees de intensieve samenwerking
met collega's, de toezichtruimte en politie een goede dienst. Via de portofoons was slechts 1
oproep nodig om snel politie en extra beveiligingsmensen ter plaatse te krijgen. De goederen
bleken afkomstig te zijn uit opengebroken containers. De heren inbrekers bleken oude
bekenden van de politie. Een mooi staaltje van snelle actie waarmee veel bedrijfsmatige ellende
voorkomen werd.

Spinnen, een grote kostenpost
Het seizoen van spinnen en bijbehorende webben breekt weer aan. Onze ervaring is dat
inbraak- ruimte- en alarmdetectie in deze periode vaker af gaan. Bij de meeste bedrijven wordt
deze apparatuur niet meegenomen in de reguliere schoonmaak. Vermijd onnodige alarmkosten
en neem deze detectiematerialen op in het schoonmaakrooster. U verdient het dubbel en dwars
terug.

Alarm bij 1 op de 4 deelnemers
In de vakantieperiode is er bij 1 op de 4 deelnemers alarm geweest.Doorgaans met een
onschuldige oorzaak, zoals een andere persoon die het alarm inschakelt,of er blijkt nog iemand
in het pand aan het werk te zijn of men weet de code niet.Ook blijken leveranciers niet altijd
geïnformeerd over de vakantieperiode. Zo constateerden we dat leveringen gewoon voor de
deur gezet werden omdat het pand gesloten was. Dat trekt weer allerlei mensen aan die u liever
niet op bezoek heeft.
Bereid u voor op de herfst- en kerstvakantie en lees deze tips op onze website

naar de tips

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.

