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Beveiligingsnieuws

Innovatie: koppel uw bedrijfscamera's aan
cameratoezicht
Beste relatie,
In 2021 wordt het voor SBBA-deelnemers mogelijk om de eigen bedrijfscamera’s te koppelen
aan de cameratoezichtruimte (CTR).
Dit levert veel voordelen op. Buiten openingstijden van uw bedrijf worden uw camera’s in de
gaten gehouden door de observanten in de cameratoezichtruimte van Stadstoezicht. De lijnen
met de mobiele surveillanten, handhaving, politie en brandweer zijn hier kort. Bij een alarm of
verdachte situatie kan direct de juiste actie ondernomen worden.
Bovendien kunnen we verdachte situaties nóg eerder signaleren, omdat uw bedrijfscamera’s
dan binnen het totaalbeeld van het toezicht op het bedrijventerrein valt. Cameratoezicht is
immers meer dan alleen kijken, maar ook patronen ontdekken, situaties combineren en daar
gevolg aan geven. Denk bijvoorbeeld aan personen die eerst op het bedrijventerrein zijn
opgevallen, en op een ander moment via een bedrijfscamera weer in beeld komen. Snelle actie
voorkomt veel ellende.

Lage criminaliteitscijfers bij SBBA leden
Hoe waardevol snelle actie is, blijkt wel uit de cijfers. De combinatie van preventieve
surveillance en cameratoezicht resulteert in een lage criminaliteitsscore. De inbraakcijfers van
SBBA leden zijn laag ten opzichte van die van ondernemers op andere Nederlandse
bedrijventerreinen.

Meld u nu aan
De pilots bij de eerste bedrijven verlopen succesvol. Hierna
breiden we de koppeling van bedrijfscamera’s aan de
cameratoezichtruimte uit. Wilt u weten of dit ook bij uw bedrijf
mogelijk is? Meld u nu alvast vrijblijvend aan voor deelname.
Stuur hiervoor een e-mail naar bestuur@sbbalmere.nl voor
meer informatie.

Bent u nog geen SBBA deelnemer?
Neem contact met ons op voor informatie over de collectieve beveiliging. SBBA-deelnemers
profiteren van sterk gereduceerde tarieven voor de alarmcentrale (PAC) en alarmopvolging,
gratis keyholding en aansluiting bij de KVO-B .
SBBA is de enige partij die volledig cameratoezicht heeft op de (openbare) bedrijventerreinen.
Daar komt nu het aansluiten van bedrijfscamera’s bij, waardoor de voordelen voor de
individuele aangesloten bedrijven nog groter worden.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goede start in 2021.
Namens het bestuur en medewerkers van SBBA
Nico Roozen, voorzitter
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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.

