Voor elke bouwplaats een
passende beveiligingsoplossing

Optimale beveiliging
van uw bouwplaats

Jaarlijks verliezen bouwbedrijven duizenden euro’s
door insluipingen, diefstal en vandalisme.
Het vervangen van materialen kost u geld én vertraging
kan leiden tot hoge extra kosten en reputatieschade.
Bouwplaatsbeveiliging is dan ook echt noodzakelijk.
WatchTower Security Solutions is met meer dan 25 jaar
internationale ervaring expert in beveiligingsoplossingen.
In welke fase uw project ook zit, wij maken een
beveiligingsplan op maat voor uw situatie.
De vraag waarmee wij beginnen is altijd: hoe kunnen we
u compleet ontzorgen? Aan de hand daarvan zorgen wij
voor een totaaloplossing.
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Beveilig uw terrein met geavanceerde camera’s
WatchTower: professioneel toezicht met directe signalering en melding

Op de bouwlocatie worden kostbare gereedschappen
en materialen gebruikt. Een aantrekkelijke prooi voor
indringers en dieven.
De werkelijke kosten van diefstal zijn vaak hoger dan
gedacht: naast de aanschaf van nieuw materiaal gaat er
vaak ook veel tijd verloren door de afwezigheid van
gestolen product(en). Vertraging kan leiden tot te late
oplevering van het project en bijbehorende hoge penalties.
WatchTower Security Solutions minimaliseert dit probleem
met haar geavanceerde inbraakdectectiesysteem.
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Beveiliging van het hoogste niveau met de WatchTower
Camera’s en bouwhekdoeken hebben hoge preventieve werking tegen diefstal en vandalisme.
Hoge pakkans van indringers door continue bewaking in samenwerking met een meldkamer.
Politie kijkt live mee met beelden uit de meldkamer en komt direct in actie indien nodig.

bereik
tot 160
Hightech camera’s met detectiezicht tot 160 meter

meter

Superieure kwaliteit: haarscherp nachtzicht
zonder aanvullende verlichting
De smart tracking camera’s blijven de indringer volgen
Eenvoudig in- en uitschakelen beveiligingssysteem
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Uw bouwplaats dag en nacht goed beveiligd en u bent verzekerd van scherpe, duidelijke camerabeelden
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Beveiliging met draadloze alarmkoffer
Handig mobiel alarmsysteem met draadloze melder

Snel beveiliging regelen voor afgesloten ruimtes zoals opslagruimtes, bouwketen,
of gereedgekomen units?
Voor u hebben wij de alarmkoffer ontwikkeld. Wanneer een insluiper uw ruimte betreedt,
stuurt de alarmkoffer een signaal naar de meldkamer. Vanuit daar wordt, indien nodig,
de politie ingeschakeld. Wij kunnen de alarmkoffer binnen 24 uur na aanvraag plaatsen.
U bent dus de volgende dag al beveiligd.

De voordelen van een mobiele alarmkoffer
Voor korte en middellange periodes
Snelle inzet, binnen 24 uur
	Ideaal voor keet- en tijdelijke unit beveiliging
en om kostbare materialen te beschermen
tijdens de afbouwfase (zoals gereedschap,
sanitair, boilers en cv ketels)
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Opdrachtgevers verspreid over heel Europa vertrouwen
de bouwplaatsbeveiliging toe aan WatchTower Security Solutions.

“Door slimme bouwplaatsbeveiliging, zijn zowel het buitenterrein
als de afgesloten ruimtes, zoals bouwkeet en opslag, goed
beveiligd tijdens het héle bouwproces.”
> Max Smits, projectleider voor Jan Snel Campus USP 030

“Wij hebben voor WatchTower Security Solutions gekozen
omdat ons een mooie totaaloplossing is geboden in de vorm
van terreinbeveiliging en bijbehorende toegangscontrole.”
> Pier Zwerver, Projectleider Friso Bouwgroep

“Ik vertrouw regelmatig op de expertise van WatchTower Security
Solutions met name hun technisch hoogstaande Watchtowers.
Op meerdere momenten heb ik extra schade kunnen voorkomen
door een vroege signalering van de inbrekers voordat ze
daadwerkelijk het pand in gaan. De Watchtower heeft een
afschrikwekkende werking en een groot bereik wat vooral
handig is bij grote buitenruimtes. Daarnaast geeft de Watchtower
een goed beeld rond het pand en werkt als een eerste lijn
beveiliging, dit in combinatie met inpandige alarmkoffers en
snelle actie van het beveiligingsbedrijf en politie. Door de scherpe
beelden heb ik ook direct bewijs voor politie en verzekering.
Dit bespaart me veel geld, ik kan het iedereen aanraden!”
> Account medewerker, Gemeente Rotterdam

Genoeg over ons. We zijn vooral nieuwsgierig naar uw verhaal.
Wilt u weten hoe de optimale beveiliging van uw bouwlocatie eruit ziet?
Onze beveiligingsexpert maakt graag een beveiligingsplan op maat.
Bel of mail Patrick van Hoppe
Sales Manager Beveiliging
06 254 096 62
088 226 35 00
p.vanhoppe@wt-security.com
WatchTower Security Solutions
Noord Brabantlaan 2, 5651 LX Eindhoven
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