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Wilt u continuïteit? Dan is een collectieve beveiliging  

op de bedrijventerreinen en deelname aan het  

collectief een must. Bij SBBO bent u dan in goede  

handen. Immers onze stichting is van de onder- 

nemers voor de ondernemers. U kunt er bij ons 

op vertrouwen dat we een hoogwaardige dienst  

leveren. Gestuurd door een team van onbezoldigde 

vrijwilligers die er plezier in hebben om de bedrijven-

terreinen optimaal te beveiligen.

Wij beschikken over praktijkervaring in de bevei- 

liging van openbare wegennetwerken en collectieve  

beveiliging op bedrijventerreinen. Door onze  

aanpak kunnen we met een low budget advies  

geven op het gebied van beveiligingsdiensten en 

beveiligingssystemen in samenwerking met Trigion 

Brand en Beveiligingstechniek en Promeon Security. 

Bij ons is de beveiliging van ieder bedrijventerrein 

maatwerk.

Camerabewaking
Deze maand hebben we, in aanvulling op de reeds 

grote investeringen van 2017, extra camera’s  

geïnstalleerd op de Scheper bij Smits Bouwbedrijf 

en het fietspad Schepersweg en op de hoek Herders 

Pasmandreef en Schepersweg. Op de Stad bij  

Multimate kruising Industrieweg en de Stad op de 

hoek bedrijvenweg. Dit om het netwerk van camera’s 

op de bedrijventerreinen te optimaliseren.
Mobiele surveillance
De mobiele surveillancedienst van SBBO is  

Promeon Security in Oirschot. Met hun organisatie 

op de Scheper in Oirschot houden ze de bedrijven-

terreinen goed in de gaten.

N i e uws f lits

Met name op tijden dat het terrein er verlaten bij  

ligt. De mobiele surveillanten rijden regelmatig  

nachtelijke rondes over uw bedrijventerrein.  

Dit doen ze op afgesproken tijden of in random  

controle. Zodra de surveillant iets opvalt, onder-

neemt hij direct actie.
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Wat krijgt u standaard voor 
deelname aan het Collectief?

Het standaardpakket voor ondernemers op  

de bedrijventerreinen in de regio Oirschot wordt 

hieronder weergegeven. De kosten voor deelname 

aan het collectief zijn bepaald op basis van inschaling 

op grootte van de onderneming en de mate van  

het risico.

• 24 uur per dag, 7 dagen per week intelligent 

cameratoezicht en kentekenregistratie

• preventieve nachtelijke surveillance door  

Promeon Security

• snelle respons bij inbraak of calamiteiten

• preventie, signalering, registratie en respons in 

één systeem

• bruikbare beelden voor opsporing door  

politie en justitie

• invloed op de kwaliteit van de omgeving

• de meeste verzekeringsmaatschappijen geven  

tot aan 15% korting op uw verzekeringspremie, 

voor gebouw op inventaris, voorraad en  

bedrijfsstagnatie

• korting op de inkoop van beveiligingsapparatuur

• ondersteuning bij beveiligingsvraagstukken 

Beveiliging bedrijventerreinen is in onze ogen  

en in samenwerking met onze partners

• Advisering op basis van risicomanagement.

• Kwalitatief hoogwaardige camerasystemen.

• Professioneel cameratoezicht.

• Alarmopvolging en maatwerk  

beveiligingsdiensten.

De Scheper 312

5688 HP Oirschot

0499-84 72 66

www.promeon.nl

Van Leeuwenhoekweg 1

5482 TK Schijndel

088-29 86 56

www.trigion.nl

Stichting Bedrijventerreinen Beveiliging Oirschot

 Postbus 196 5688 KD  Oirschot

 Telefoon 0499-37 81 93

 Website www.oirschotveilig.nl

 E-mail info@oirschotveilig.nl

 Facebook www.facebook.com/stichting.oirschotveilig


