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Electro Security Services
My Safety bvba

contactgegevens:

GSM: 0470 / 95 20 10
email: info@mysafety.be

Korte Kruisstraat 47
9000 Gent

www.mysafety.be

BTW: BE0834.538.015

beveiligingsonderneming nr FOD BiZ.:
20 1771 03
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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.



Winkelbeveiliging:
Een combinatie van een camera aangepast aan uw situatie, 
een professioneel opslagsysteem en een voorziening voor 
noodsituaties: een hold-up knop met doorverbinding naar 
een meldkamer met doorseining van beelden.
Deze winkel (onder) is beveiligd met een Mobotix D12 (twee 
camera’s in één) met opname van beelden op een NAS server 
(1 TB capaciteit). Laat u bijstaan door professionals.

De oplossing voor dit tankstation bestaat uit 
1 Mobotix camera D12, een NAS server met 
500GB opslagcapaciteit, een router en een 
verbinding met een meldkamer.

Camerabewaking

Camerabewaking in een tankstation:
met één camera worden 4 tankrijen overzien.

Detailzicht tijdens een nachtopname: simultaan infrarood 
(links), en met gewoon nachtzicht (onder). Een combinatie 

van megapixel 
camera’s, hoge licht-
gevoeligheid en een 
professioneel ont-
werp. 100% Digitaal.

Persoonsbeveiliging

“...dit overkomt mij niet...”
Het beveiligen tegen een overval, gijzeling, .. vormt een van 
de meest verwaarloosde aspecten, maar kan nochtans levens 
redden. Een mobiele of vaste alarmdrukknop, een professio-
neel opgevat beveiligingssysteem en een verbinding met een 
meldkamer: een garantie voor een koelbloedig en bliksemsnel 
optreden, voor uw bescherming.

Fiscale bonus

Investeringen  gedaan voor een 
inbraakbeveiliging, camerabewaking met 
opnamesysteem of branddetectie kunnen 

bijkomend voor 22,5% worden afgetrokken, 
en beroepskosten aan 120% ingebracht!!

Wat kunnen wij voor u doen?

Hebt u nood aan een permanente camerabewaking met geso-
fisticeerde opnamemogelijkheden, of een eenvoudige oplossing 
voor het doorsturen van beelden naar uw PDA of GSM? Of een 
hold-up alarmbeveiliging met doorseining naar een meldkamer?

Wij hebben alle expertise in huis om de voor u ideale oplossing te bieden. Onze 
uitgebreide technische en jurisdische know-how en marktkennis kan u dienen 
en bijstaan in deze technisch complexe materie en toch de voor u meest ges-
chikte 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 de te 
bekijken oppervlakte, de verlichting, afstand tot te bewaken objecten, doel van 
de camera (observatie, of persoonsidentificatie,..), beeldhoek (telelens, breed-
hoek, ..), enzovoort,... zijn allemaal elementen die moeten worden geëvalueerd 
voor uw situatie.

Diefstal- en hold-up beveiliging Deze camera’s zijn ook voorzien van een 
microfoon en luidspreker, zijn volledig weer-
bestendig (IP65) en opereren tussen -30°C 
en +60°C. Geen bewegende onderdelen, dus 
geen slijtage, en dus ook geen onderhoud.

Technologie van morgen, vandaag 
beschikbaar. Beter dan u dacht, goedkoper 

dan u vermoede. Laat u adviseren door 
professionals.


