Wapen of
visitekaartje?

Postbus 5531
2000 GM Haarlem

Wateringweg 28
2031 EJ Haarlem

T 023 5511986
F 023 5512039

info@alphasecurity.nl
www.alphasecurity.nl

Nog nooit hebben zoveel individuele

Alpha Security voorstaat. Afhankelijk van het soort dreiging (ontvoering, gij-

personen in de spotlights van de

zeling, afpersing, bedrijfsboycot) wordt er een plan opgesteld. Een goed

publieke belangstelling gestaan. De

doordacht plan op basis van een complete risicoanalyse van uw woon- en

media staan er bol van. Maar waar

werkomgeving. Dat mondt uit in een advies over de wijze waarop Alpha

aandacht is, komen privacy en veilig-

Security meent uw veiligheid te kunnen garanderen. Daarbij spreekt het van-

heid vaak in het geding. Vooral men-

zelf dat in ons advies uw persoonlijke wensen zoveel mogelijk gerespecteerd

sen met een prominente functie of

worden.

financiële status worden gedwongen
tot persoonsbeveiliging.

Behalve door een zorgvuldige werkwijze onderscheidt Alpha Security zich in de
beveiligingsbranche door kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Als

Maar hoe scherm je iemand af? Wanneer staat de veiligheid op het spel?

particuliere beveiligingsorganisatie hebben wij goedkeuring van het Ministerie

Tast iemand naar zijn visitekaartje of naar een wapen? Wanneer moet je

van Justitie onder vergunningsnummer ND 1081; tevens zijn wij lid de

discreet oplossen, wanneer resoluut ingrijpen?

Vereniging van Beveiligingsbedrijven voor Evenementen (VBE). Onze mensen
selecteren wij voornamelijk uit overheidsinstanties.Trainingen en opleidingen

persoonlijke beveiliging een expertise gemaakt.

verzorgen wij zelf, waarbij naast specifieke veiligheids- en beveiligingszaken

Beheersing en controle zijn de sleutelbegrippen die wij hanteren bij het

sociale vaardigheid en individuele verantwoordelijkheid belangrijke aandachts-

voorkomen en aanpakken van crisissituaties. Onze persoonsbegeleiders –

punten zijn. Wij willen mensen die tot tien tellen.

Alpha Security heeft van

allemaal afkomstig van leger en politie - zijn daar speciaal op gerekruteerd;
ze hebben ook een specialistische training afgelegd voordat ze Alpha

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

Security mogen vertegenwoordigen.

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

Persoonsbeveiliging houdt echter meer dan het leveren van persoonsbege-

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

leiders. Mankracht is slechts een onderdeel van de veiligheidsaanpak die

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

