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Nederland is de afgelopen jaren een

De inbreng van Alpha Security’s veiligheidsbeambten is daarbij cruciaal. Zij

land geworden waar een brutaal

hebben een speciale opleiding genoten om een uitgebreid arsenaal aan vei-

mens de halve wereld heeft. Insluipers

ligheidstaken uit te voeren - zichtbaar en onzichtbaar. Zij weten ook wat het

worden steeds brutaler en schromen

inhoud om representatief op te treden. Door hen in te schakelen voor recep-

nauwelijks meer voor een inbraak of

tiediensten wordt niet alleen bijgedragen aan de veililigheid, maar ook aan

beroving, zelfs op klaarlichte dag. Uw

de uitstraling van uw bedrijf.

bedrijf, personeel en kostbare bezittingen zijn een potentieel doelwit

Behalve door een zorgvuldige werkwijze onderscheidt Alpha Security zich in

voor ernstige criminele vergrijpen.

de beveiligingsbranche door kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid.
Als particuliere beveiligingsorganisatie hebben wij goedkeuring van het

Bewaking

door gekwalificeerde beveiligingsbeambten reduceert dit gevaar

Ministerie van Justitie onder vergunningsnummer ND 1081; tevens zijn wij

tot een minimum. Alpha Security biedt u een oplossing die niet alleen onge-

lid de Vereniging van Beveiligingsbedrijven voor Evenementen (VBE). Onze

wenst bezoek afschrikt en bijdraagt aan een veiliger gevoel, maar ook een gun-

mensen selecteren wij voornamelijk uit overheidsinstanties. Trainingen en

stige uitwerking heeft op de professionele uitstraling van uw onderneming.

opleidingen verzorgen wij zelf, waarbij naast specifieke veiligheids- en
beveiligingszaken sociale vaardigheid en individuele verantwoordelijkheid

Alpha Security is gespecialiseerd op het gebied van veiligheid en beveiliging

belangrijke aandachtspunten zijn. Wij willen mensen die tot tien tellen.

van bedrijven. In samenwerking met onze opdrachtgevers ontwikkelen wij
plannen om tot een optimaal veiligheids- & beveiligingsbeleid te komen.

Alpha Security kan voor elke opdrachtgever bijna elke vorm van beveiliging reali-

Afhankelijk van de behoefte stellen wij een pakket maatregelen samen die de

seren. Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen

kans op insluiping en inbraak uitsluit. Dat kan variëren van openen en sluiten

betekenen, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken met één van

en het lopen van inspectierondes tot toezicht op in- en uitgaande goederen

onze adviseurs op ons kantoor. Telefoon: 023 551 19 86. U kunt

en het onderhouden van alarm- en andere beveiligingsvoorzieningen.

ons ook benaderen via onze website: www.alphasecurity.nl

