Geef wijzigingen aan ons door!

Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
Voert uw bedrijf aangepaste werktijden door als gevolg van de maatregelen i.v.m. het corona
virus? Denk dan ook aan de invloed daarvan op de beveiliging van uw bedrijf. De
beveiligingssector valt nu onder de cruciale beroepsgroepen. Dit betekent dat wij gewoon 24/7
doorgaan.
Wat betekent dit voor u als SBBA deelnemer?
Collectieve camerabeveiliging, preventieve surveillance, alarmopvolging en keyholding wordt
gewoon uitgevoerd. We blijven uw eigendom beschermen.
We weten van enkele bedrijven dat zij gesloten zijn. Daar hebben we bij de surveillance extra
aandacht voor. Geef daarom uw wijzigingen aan ons door!
We volgen zo goed als werkbaar de hygiënemaatregelen van het RIVM. Eén van die
maatregelen is dat we alle wijken op verschillende tijdstippen laten beginnen en eindigen zodat
er zo min mogelijk beveiligers tegelijk bij elkaar zijn.
Veranderingen leiden tot loos alarm
Veel deelnemende bedrijven hebben de werk- en openingstijden gewijzigd. Hierdoor zijn
anderen verantwoordelijk voor openen en sluiten van uw bedrijf. Deze noodgedwongen
veranderingen leiden dagelijks tot veel nodeloze alarmen. Instrueer daarom medewerkers die
nu verantwoordelijk zijn voor openen en sluiten.
Hoe minder loos alarm, hoe beter wij de kwaliteit en kwantiteit van onze diensten kunnen
waarborgen.
Geef ook aangepaste werk- en openingstijden door, evenals namen en telefoonnummers van
contactpersonen.

Zo geeft u wijzigingen door
Zijn er veranderingen in werktijden, openingstijden of sluit u tijdelijk volledig? Is er tijdelijk een
andere sleutelhouder? We horen het graag van u, dan houden we daar bij de surveillance
rekening mee.
Mail naar surveillance.almere@nl.g4s.com
of naar bestuur@sbbalmere.nl
Bel 036 5498476 of voor urgente zaken de bewaking op 06 30 22 01 53 tussen 9.00-15.00 uur

Mail naar surveillance.almere@nl.g4s.com

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.

