Het succes van een grootschalig fes-

Maar altijd ter plaatse waar nodig. Soms gaat de om hulp, een andere keer om

tival, dance event, sportgebeuren,

ordebewaking. Onze medewerkers beheersen hun business. Ze zijn door een

beursmanifestatie, maar ook op

strenge sollicitatieprocedure gekomen, waarna ze een intensieve persoonlijke begel-

kleinere schaal een presentatie of

eiding hebben gehad. Ze zijn erop getraind om voorkomend, maar effectief te

een optreden in het openbaar, is

handelen. Om situaties in te schatten en om onder alle omstandigheden beheerst

afhankelijk van vele factoren. Een

en in control te blijven. Het Alpha Security uniform past lang niet iedereen!

belangrijke factor is een gedegen
beveiligingsplan dat ten uitvoer

Behalve door een zorgvuldige werkwijze onderscheidt Alpha Security zich in

wordt gebracht door capabele eve-

de beveiligingsbranche door kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

nementenbeveiligers. Zij zorgen ervoor dat de sfeer bewaakt wordt, dat

Als particuliere beveiligingsorganisatie hebben wij goedkeuring van het

alles ordelijk verloopt en dat uw publiek zich veilig voelt.

Ministerie van Justitie onder vergunningsnummer ND 1081; tevens zijn wij
lid de Vereniging van Beveiligingsbedrijven voor Evenementen (VBE). Onze

Alpha Security heeft door de jaren heen een grote ervaring (en een uitste-

mensen selecteren wij voornamelijk uit overheidsinstanties. Trainingen en

beveiliging van evenementen.

opleidingen verzorgen wij zelf, waarbij naast specifieke veiligheids- en

De discrete aanwezigheid, het correcte optreden, de verzorgde en nette uit-

beveiligingszaken sociale vaardigheid en individuele verantwoordelijkheid

straling en het gevoel voor etiquette van onze beveiligingsbeambte worden

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

kende reputatie) opgebouwd in de

hoog gewaardeerd, zowel door publiek als opdrachtgevers. Daarnaast biedt
Alpha Security een unieke meerwaarde bij de aanvraag van vergunningen

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

vanwege onze goede relatie met gemeenten en politiekorpsen.

seren. Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen
betekenen, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken met één

Als u Alpha Security inhuurt, kunt u verzekerd zijn van een zeer professioneel

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

optreden. Aanwezig wanneer het moet, onopvallend wanneer het kan.

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

