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Electro Security Services

Uw specialist

 voor alle beveiligingen

Electro Security Services levert
 diensten en materialen voor de

 beveiliging van personen en goederen

Onze ervaring staat tot uw dienst:

1. inbraakbeveiliging
2. persoonsalarmen, met camera-opname
3. camerabewaking met opname en beeldopslag
4. branddetectie
5. computer- en netwerkbeveiliging en -herstelling
6. toegangscontrole en tijdsregistratie
7. elektrische installaties, nieuwbouw en renovatie
8. beveiliging van kunstvoorwerpen en collecties

Wie zijn wij?

Electro Security Services werkt met een aantal hoog-gespecialiseerde 
medewerkers. Elk is een expert in zijn vakgebied: camerabewaking, 
inbraakbeveiliging, toegangscontrole, branddetectie. Onze 
medewerkers staan tot uw dienst.

Ons bedrijf heeft unieke ervaring met grote en kleine infrastructuur-
projecten in de overheidssector:
• beveiliging en bewaking van musea, rijksarchieven, politiege-

bouwen, ambassades,..
• CIC (Centrale Interventie Centra), gerechtshoven,...

...en in de private sector:
• woningen
• civiel-militaire high-security
• hoog-risico domeinen,... 

Wij leveren advies in, en ontwerp van installaties van  beveiligings- 
systemen.
Integratie van camerabewaking, branddetectie , toegangscontrole, 
enz. is mogelijk: uw inbraakalarm gecombineerd met brandmelding 
en/of camerabewaking,....

Elk project werd met succes afgerond en opgeleverd. Een groot 
aantal referenties staan op ons palmares; laat ons u overtuigen door 
onze vakkennis.

Ook consulting en installatie van elektrische uitrusting, plaatsen van 
elektrische installaties in nieuw- en verbouw woningen, computer-
beveiliging en netwerkbeveiling, camerabewaking, branddetectiesys-
temen, persoonsbeveiliging,...

De zaakvoerder is ingenieur elektriciteit (optie elektronica) en PMI 
gecertifiëerde project manager.



Inbraakbeveiliging

Elk huis maakt 1,24% kans om ooit te worden ingebroken!

Bij een offerte-aanvraag hoort een gratis risico-analyse:
• complete situationele analyse:
 1. organisatorische maatregelen
 2. bouwkundige maatregelen
 3. electronische maatregelen
• een opmaak van mogelijke inbraak- en/of overvalscenario’s
• opmaak van een risicobeheersplan
• in samenspraak met U wordt een concreet beveiligingsplan 

opgesteld.
• Specifiek te beveiligen items (kunstvoorwerpen, collecties,... )

worden op bijzondere wijze behandeld.
Het beveiligingsplan wordt vanuit onze professionele ervaring opge-
maakt rekening houdend met alle specifieke factoren van Uw situatie. 
Wij houden uiteraard rekening met al Uw wensen terzake.

De plaatsing wordt door experts uitgevoerd en in de kortst
mogelijke tijd zal u eigenaar en gebruiker zijn van een professioneel 
geïnstalleerd systeem.

Bij de oplevering hoort een degelijke opleiding en wordt een onder-
houdsplan voorgesteld.

Een professioneel 
draadloos alarmsysteem 
is reeds mogelijk vanaf 
€595!!

Een professionele instal-
latie met 4 detectoren en 
2 klavieren, met binnen- 
en buitensirene kan vanaf 
€1.595!!

Welke diensten kunnen wij U nog bieden?

• temperatuursalarm (melding van defect aan diepvriezer, airco,..)
• wateralarm (melding van wateroverlast, lekken en breuken)
• persoonsalarm (koppelen van een hold-up knop aan het doorsein-

en van camerabeelden naar een meldkamer)
• brand- en rookdetectie en -melding en/of medisch alarm, gekop-

peld aan uw centrale. Indien een meldkamer is ingeschakeld 
worden automatisch de brandweer en hulpdiensten opgeroepen.

• gasdetectie, gekoppeld aan uw centrale: alle soorten gas.
• toegangscontrole, met mogelijkheid van timing- en area control.
• camerabewaking gekoppeld aan bepaalde events op uw centrale, 

en doorseinen van beelden op Uw GSM of PDA of laptop.

Camerabewaking

Hebt U nood aan een permanente camerabewaking met 
gesofisticeerde opnamemogelijkheden, of een een-

voudige oplossing voor het doorsturen van beelden naar 
uw PDA of GSM?

Wij hebben alle expertise in huis om de voor U ideale oplossing te 
bieden. Onze uitgebreide technische en juridische know-how en markt-
kennis kan U dienen en bijstaan in deze technisch complexe materie en 
toch de voor U meest geschikte oplossing te vinden.

Wij zijn experts in de camerawetgeving en kennen alle kansen die deze 
biedt. Bijvoorbeeld, wist u dat:
• op de arbeidsplaats heimelijk opnemen mag (Hof van Cassatie, 

arrest van 27 februari 2001)
• alleen beelden van geregistreerde camera’s kunnen gebruikt 

worden in rechtszaken 
• vanaf 31 mei 2010 moeten ALLE camera’s die vallen onder de 

wetgeving van bewakingscamera’s geregistreerd zijn.
• GEEN toelating is nodig voor plaatsing op privé terrein

Onze expertise zal U natuurlijk bijstaan in de keuze van de juiste camera 
en eventueel opname-apparatuur. Niet alleen het aantal pixels, maar 
ook bandbreedte, tegenlichtcompensatie, resolutie en andere tech-
nische elementen moeten worden geëvalueerd voor Uw situatie.

Branddetectie

“...dit overkomt mij niet...”

Het beveiligen tegen brand is een van de meest essen-
tiële beveiligingen en kan mensenlevens redden.

Het koppelen van een rook- of branddetector aan een inbraakcentrale 
kan heel eenvoudig. Indien U een abonnement hebt op een meldkamer 
(fiscaal aftrekbaar) zullen  onmiddellijk de hulpdiensten ter plaatse 
gestuurd worden.

Fiscale bonus

Uitgaven gedaan voor een inbraak-
beveiliging, camerabewaking met opname-
systeem of branddetectie kunnen voor 30% 

fiscaal worden afgetrokken tot een maxi-
mum van €760!!

Toegangscontrole

Zoekt U een oplossing voor Uw toe-
gangscontrole of toegangsbeheer? Of 
een oplossing voor Uw woning, of een 
gesofisticeerd beheerssysteem voor Uw 
bedrijf? Wij bieden de ideale oplossing 
voor Uw situatie.

Toepassingsgebieden:
• beperken van toegang tot beveiligde ruimtes
• tijdsregistratie personeel
• aanbrengen van een hiërarchie in toegang
• koppelen aan branddetectie (alarmering, 

ontruiming, deurbeheer,..)

Computerbeveiliging

Het beveiligen van computers en netwerkverbindingen 
wordt meer en meer cruciaal:

• het toenemend belang van computernetwerken, lokaal (bedraad 
en draadloos) en over internet betekent een toenemend risico 
voor interferentie, dataverlies en kwaadwillige inbraken op 
netwerken of computers

• het verlies van data door diefstal, corruptie van data, crashes, bots 
en spyware kan enorme consequenties hebben. De kostprijs van 
verloren data is slechts één aspect; de consequentiële schade (de 
verliezen als gevolg van verloren data) kunnen onbecijferbaar (en 
dus onverzekerbaar) hoog oplopen

Het is onze specialiteit en zorg Uw cruciale gegevens, 
software en hardware tegen dergelijke gebeurtenissen te 
beschermen.

Is uw PC vastgelopen of begint hij steeds maar langzamer 
te functioneren?
Onze diensten zijn gespecialiseerd in het herstellen van PC’s, laptops en 
desktops die zijn vastgelopen of niet meer naar behoren functioneren.

Elektrische installaties

Bent u op zoek naar een correcte en zorgeloze oplossing voor een 
complete elektrische installatie, of zoekt u advies over de aanpak van de 
renovatie van een elektrische installatie, of hebt u een kleine ver-
bouwing te realiseren? Wij helpen u de meest efficiënte en kosten-
vriendelijke oplossing voor uw situatie te vinden.


