De behoefte aan veiligheid, ofwel

van surveillance tot en met crowd control. Afhankelijk van omstandigheden

de behoefte aan bescherming,

en wensen maken wij eerst een risicoanalyse, alvorens beslist wordt welke

zekerheid en geborgenheid, bestaat

middelen ingezet worden. Zo krijgt u niet alleen transparantie in de aange-

al sinds mensenheugenis.

boden oplossing, maar ook in de kosten.

Onze veiligheid hangt samen met

specialisten in beveiliging

de mate van respect voor ander-

Een overzicht van onze diensten:

mans leven, welzijn en goederen.

• Horecabeveiligers • Recherche, detectie en observatie • Hondenbeveiliging

Hoe meer respect, hoe groter het

• Bewaking • Mobiele surveillance • Evenementenbeveiliging

veiligheidsgevoel.

• Portiers- en receptiediensten • Persoonsbeveiliging • Risicoanalyses

is het genereren van respect het sleu-

In de korte tijd van ons bestaan als erkende particuliere beveiligingsorganisatie

telbegrip. Bij Alpha Security is dit het uitgangspunt bij al ons denken en

hebben wij uitstekende relaties opgebouwd met politie, justitie, overheidsin-

doen. Respect op basis van professionaliteit en kwaliteit, persoonlijkheid

stanties en hulpverleners. Waar het kan en waar het nodig is, zoeken wij de

en representativiteit.

samenwerking. En uiteraard zijn wij lid van de Vereniging van Beveiligingsbe-

Als

drijven voor Evenementen (VBE), omdat wij het aanzien, de geloofwaardigheid
Het respect voor de mens is ook een belangrijk criterium voor de wijze

en de betrouwbaarheid van de branche van groot belang vinden.

waarop wij onze mensen rekruteren en trainen. Naast de ontwikkeling van
veiligheidstechnische know-how en sociale vaardigheid is ‘tot tien tellen’

Op onze website staat een overzicht van onze opdrachtgevers; dit geeft u

een belangrijke kwaliteit waarover onze mensen moeten beschikken.

een goed beeld van onze veelzijdigheid. Een gesprek met een van onze

Adequaat reageren is iets anders dan primair reageren.

adviseurs geeft u bovendien inzicht in onze werkwijze en
de voordelen voor uw organisatie. Veiligheidsbedrijven

De dienstverlening van Alpha Security bestrijkt een breed terrein en omvat

zijn er legio, maar Alpha Security biedt gekwalificeerde

zowel veiligheid als beveiliging. Van bewaking tot recherche en detectie,

mensen die adequaat in plaats van primair reageren.

