Check onze beveiligingstips

Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Vakantie? Doe de beveiligingscheck
Beste relatie,
De zomervakantie komt eraan en dat betekent voor sommige bedrijven collectieve sluiting.
Regel dit doordacht voor 'thuisblijvers' en geef uw sluiting aan ons door. Dan kunnen wij
daar in het surveillancepatroon rekening mee houden. Mail naar bestuur@sbbalmere.nl en
vermeld daarbij s.v.p. wie de plaatsvervanger is voor alarmopvolging, sleutelbeheer en
beslissingen.
In deze nieuwsbrief geeft onze security adviseur Ruud van Duijvenbode preventietips. Het lijkt
soms een open deur, maar helaas is het niet voor elke ondernemer vanzelfsprekend.
Wij wensen u een zorgeloze zomer!
Huib Vlug
namens bestuur SBBA

Preventie - beveiligingstips
1. Breng ruim voor de vakantie in kaart hoe uw beveiliging is geregeld.
2. Wie is de plaatsvervanger voor alarmopvolging, sleutelbeheer en beslissingen?
3. Maak afspraken met de buurbedrijven om tijdens de vakantieperiode een oogje in het zeil te
houden.
4. Verstrek uw buurbedrijven eveneens de gegevens van uw plaatsvervanger voor
beslissingen, sleutelbeheer en calamiteiten.
5. Laat buurbedrijven bij uw bedrijfspand parkeren.
6. Zet geen waardevolle materialen, artikelen, tablets, laptops e.d. in de ‘etalage’.
7. Zet afvalcontainers (tijdelijk) binnen of aan de ketting.
8. Zorg voor voldoende binnen- en buitenverlichting, eventueel middels tijdschakelaar.
9. Voorkom dat de bedrijfssluiting wordt gemeld op de site, antwoordapparaat of sociale media.
10. Pas na de vakantie uw gegevens weer aan bij bestuur@sbbalmere.nl

Wij zijn verhuisd!
Ons nieuwe bezoekadres is: Zenderstraat 27 in Almere. Past u ons adres in uw
administratie aan?

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.

