Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
Het einde van het jaar nadert alweer, en dat betekent opstellen van budgetten en beoordelen
van lopende contracten. Hebt u nog een contract voor losse beveiliging? Zeg deze op en sluit
het aan op uw collectief. In de collectieve beveiliging profiteert u namelijk van een grote dekking
tegen lagere kosten.
Wist u dat er per nacht 20x een brandalarm afgaat? Meestal is dat vals alarm. Lees in deze
nieuwsbrief hoe u dat voorkomt. Ook geven we tips hoe u het inbrekersgilde voor bent tijdens
de feestdagen. Ik wens u veel - en nuttig - leesplezier. En.. neem vooral ook een kijkje op onze
vernieuwde website.
Huib Vlug
Voorzitter SBBA

Korting op uw verzekering
Wist u dat u als deelnemer van SBBA korting kunt krijgen bij
sommige verzekeraars? Voor een aantal bedrijventerreinen is
er een KvO certificaat afgegeven. Meld dit bij uw verzekering
en vraag naar de kortingsregeling.

Kerstvakantie? Zo bereidt u zich voor
Voor vakantieperiodes is er altijd een piek met inbraken. Tenslotte heeft het inbrekersgilde ook
geld nodig voor een leuke wintersportvakantie.
Laat tijdens de sluiting blijken dat er leven is in het pand. Zorg ervoor dat uw buitenverlichting
goed werkt en controleer de tijdschakelaars.
Check intern of er veranderingen zijn m.b.t. uw beveiliging:
Klopt de sleutelhouder nog?
Zijn er sloten veranderd?
Is de code veranderd?
Zijn de detectiematerialen schoongemaakt?
Klopt uw waarschuwingsadres nog?

Geef uw wijzigingen door per e-mail aan bestuur@sbbalmere.nl

Brandalarm
Per nacht gaat er zo'n 20 keer een brandalarm af en de brandweer rukt hier niet voor uit.
Dan is het goed te weten dat u via uw collectief kunt rekenen op snel aanrijden van de
surveillanten. Zij controleren of er daadwerkelijk sprake is van brand of calamiteit en benutten
de korte lijnen met politie en brandweer.
Doorgaans blijkt een spinnetje of stof de veroorzaker. Gelukkig maar. Hoewel brandmelders
door ons periodiek gecontroleerd worden, is het toch zinvol om deze apparatuur op te nemen in
het schoonmaakrooster. Daarmee kunt u onnodige voorrijdkosten voorkomen.

Vernieuwde website
Onze website is vernieuwd. Er is daardoor meer ruimte om actueel nieuws te plaatsen. Ook
vertellen we duidelijker wat de SBBA u te bieden heeft.
Neem een kijkje op https://www.sbbalmere.nl/

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.

