Ala r mc en t rale di e n st ve r l e n i ng vo o r
d ee l n emers van C o l l e c t i e f B I Z Vi a n e n
BIZ Vianen heeft voor het verhogen van de veiligheid op de
bedrijven terreinen, Gaasperwaard, De Biezen en De Hagen een
contract met Securitas afgesloten voor collectieve surveillance
en actief cameratoezicht. Om gezamenlijk met de leden de
totale veiligheid nog verder te verhogen is binnen dit contract
afgesproken dat de deelnemers tegen gereduceerd tarief hun
beveiligingssystemen (alarm- en videosystemen) ook op de
alarmcentrale van Securitas kunnen aansluiten.
Aansluiting inbraakmeldsysteem* op SOC van Securitas
(Alarmcentrale)
SP2 doormelding

€ 185,00

per jaar

DP2 doormelding

€ 210,00

per jaar

Optionele
GPRS backup simkaart
€ 85,00
				

per jaar

Technische melding (per zone)

€ 37,00

per jaar

Paniek- hulpaanvraag

€ 37,00

per jaar

* Overige aansluitingen zijn maatwerktrajecten		

		
Aansluiting Video systeem (Schil 3) op het SOC van Securitas
(Videoverificatie)
Aansluitkosten per site

€-

eenmalig

Licentiekosten per jaar

€ 4,00

per maand,
per camera
(verificatie)

Kosten bij een alarm
€ 5,00
per inkijkmoment van maximaal 3 minuten
		
Maatwerkdienstverlening Mobiele surveillance
Brand-/sluitronde (per 15 min)
€ 18,00

Overige dienstverlening:
Veiligheidsscan (Safety en security),
quickscan

per inkijkmoment
In te richten
op basis van
maatwerk
offerte

€ 250,00

per locatie

Mobiele camera unit (MCU)
incl. 10 inkijkmomenten per week

€ 297,00

per week

Plaatsingskosten mobiele camera unit

€ 575,00

eenmalig

Opvolging mobiele surveillant (60 minuten
on site)

€ 62,00

per call out

Door de systemen van deelnemers ook op de alarmcentrale aan te
sluiten is het mogelijk nog effectiever alarmen op te volgen en preventief
veiligheid op de genoemde bedrijventerreinen te verhogen.
Neem voor meer info gerust contact met ons op via sales@securitas.nl.

