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Beste SBBO relatie,
SBBO heeft veel geïnvesteerd in camerasystemen

Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening

die optimaal werken. Met succes zijn er beelden
veiliggesteld die ertoe hebben geleid daders te

Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. traceren. Echter, SBBO beveiligd met haar cameraDe AVG regelt dat bedrijven en organisaties systemen en ANPR-camera’s (kentekenplaat herkenpersoonsgegevens nog beter beschermen. ning) de openbare wegen, de in- en uitritten. Daarbij
SBBO vindt het belangrijk dat uw persoonlijke
gegevens goed beschermd zijn en dat u weet wat

komt de nachtelijke surveillance die ook een oogje
in het zeil houdt.

wij met uw persoonsgegevens doen. Promeon Security
De Surveillancedienst van Promeon Security op de

Bekijk de Privacy Statement

Scheper in Oirschot boekt succes. Tot tweemaal toe

U neemt deel in het collectief Oirschot Veilig. in dit laatste kwartaal werd er op heterdaad betrapt
Daarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens.

en op de gevoelige plaat vastgelegd. In juni werd

Deze gegevens zeggen iets over u. Wij gaan hier op de Scheper bij de Milieu-straat van de Gemeente
zeer zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om. tijdens een nachtelijke controle een inbraak verhinIn ons Privacy Statement leggen wij u uit welke derd. De politie kwam eraan te pas en kon de aangegevens SBBO verwerkt en met welk doel. houding bewerkstellingen van de inbrekers.
Op www.oirschotveilig.nl vindt u onder Nieuws de In augustus werd er een inbraak verijdeld bij het
Privacy Statement.

Vragen & Contact

Kempenhorst College. De toegang was reeds vrijgemaakt door het hekwerk. De twee verdachten
konden ontkomen. De surveillant van Promeon

Heeft u nog vragen over deze brief of over de Security heeft wel het kenteken van de vluchtauto
Privacy Statement kunt u een e-mail sturen naar kunnen veiligstellen en aan de politie doorgegeven.
info@oirschotveilig.nl

Er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Kortom voorkomen is beter dan genezen
• Bedrijventerrein de Stad kan zich aansluiten bij mooi-straten.
Raadpleeg: www.mooi-straten.nl/whatsapp.html
• Voor alle ander Apps zie ook:
www.oirschot.nl/mijn-buurt/whatsapp-buurtpreventie_46280

s

Bent u al Georganiseerd?
Voor de beveiliging van eigen terreinen en individuele
bedrijven is het van belang dat u zelf in beveiliging
investeert. Hiervoor deze onderstaande tips.

Inbraakpreventie
• Zorg dat u precies weet welke sleutels in omloop
zijn en welke medewerkers toegang hebben tot
welke delen van uw bedrijf.

Brandpreventie
Vluchtwegen
• Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen,
gangpaden, trappen, hellingbanen en
vluchtwegen vrij van obstakels?
• Zijn de deuren van de nooduitgangen van
binnenuit direct te openen zonder gebruik

• Loop een sluitronde na werktijd. Controleer of
alle ramen en deuren goed zijn afgesloten en
of rond het gebouw spullen rondslingeren die
iemand kan gebruiken om in te breken, zoals

van sleutels of andere losse voorwerpen?
• Zijn de nooduitgangen vrij?

Verlichting
• Werkt de nood- en transparantverlichting?

ladders en steigers.
• Berg waardevolle spullen op in bijvoorbeeld een

• Brandt de transparantverlichting?
• Wordt de nood- en transparantverlichting

inbraakwerende kluis.
• Stel procedures op voor het inschakelen van de
alarminstallatie.

niet aan het zicht onttrokken?

Brandblussers en Haspels

Maak het de inbreker moeilijk
• Berg waardevolle spullen op in inbraakwerende
ruimtes, kasten of safes.

• Zijn de brandslanghaspel en de draagbare
blustoestellen altijd bereikbaar?
• Zijn de blusmiddelen direct te gebruiken?

• Maak audio-, video- en computerapparatuur vast
aan meubels of een muur. Denk ook aan
flatscreens.
• Er zijn mistgeneratoren. Deze vullen de ruimtes

De laatste keuringsdatum is te vinden op het
keuringsbewijs op het blusmiddel.

Personeelsvoorlichting

bij een inbraak met een dichte nevel. De inbreker • Je kunt de vluchtwegen nog zo goed op orde
hebben, het personeel moet wel weten waar ze

kan zich dan niet meer oriënteren.

heen moeten bij brand.

Beveilig uw bedrijfspand

• Is er een ontruimingsplan en weten alle

hang- en sluitwerken.

verantwoordelijken hoe ze moeten reageren bij
calamiteiten?

• Zorg voor inbraakwerende beglazing of scherm
uw ramen af met rolluiken of traliewerk.
• Zorg dat uw pand goed verlicht is.

• Weet iedereen waar de brandblussers en waterhaspels zitten en hoe die gebruikt moeten worden?
• Hangen de veiligheidsinstructies op duidelijk

• Laat een alarminstallatie aanleggen en maak
afspraken voor snelle alarmopvolging.
• Sluit een onderhoudscontract af voor uw

zichtbare plaatsen?
• Ken je WhatsApp nummers.
Zie ook onze Meldkaart van Maart 2018
• Of raadplaag www.oirschotveilig.nl

alarminstallatie.
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• Voorzie ramen en deuren van inbraakwerende

