Dagelijks worden we via de media

van een eventuele dader(s) wijzen worden echter terdege onderzocht en

geconfronteerd met verontrusten-

gerapporteerd. In alle gevallen is onze werkwijze snel en discreet.

de berichten over de toenemende
criminaliteit in ons land. Een ont-

Een overzicht van onze diensten:

wikkeling die ook het bedrijfsleven

• tactisch en technisch onderzoek • observatie • diefstal/fraude • documenten

steeds meer treft. De toegepaste

verificatie • concurrentiebeding • contractbreuk • inbraak/brand • aansprakelijk-

criminele methoden worden niet

heid • schadetoedracht • verkeersongevallen • chantage/bedreiging • moraliteit

alleen geraffineerder, maar ook

• opsporen van afluisterapparatuur

harder en brutaler.
Behalve door een zorgvuldige werkwijze onderscheidt Alpha Security zich in
De kans is groot dat ook uw organisatie vroeg of laat te maken krijgt met

de beveiligingsbranche door kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

één of meerdere vormen van criminaliteit. Met alle schadelijke gevolgen

Als particuliere beveiligingsorganisatie hebben wij goedkeuring van het

van dien: van regelrechte schade en financieel verlies tot aantasting van

Ministerie van Justitie onder vergunningsnummer ND 1081; tevens zijn wij

naam en reputatie, verstoorde interne en externe betrekkingen en een

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

aangetast werkklimaat.

mensen selecteren wij voornamelijk uit overheidsinstanties. Trainingen en
opleidingen verzorgen wij zelf, waarbij naast specifieke veiligheids- en

Alpha Security heeft de specialisatie en de ervaring om ‘bedrijfscriminaliteit’

beveiligingszaken sociale vaardigheid en individuele verantwoordelijkheid

efficiënt en effectief aan te pakken. Daarbij maken wij gebruik van preven-

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

tieve en repressieve middelen, zoals

recherche en detectie,

en van

beleidsmatige en strategische adviezen op het gebied van risk management;

Alpha Security kan voor elke opdrachtgever elke vorm van beveiliging realiseren.

voorkomen is immers beter dan genezen. Wanneer zich een incident heeft

Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen

voorgedaan, dan is het primaire belang voor u als opdrachtgever te achter-

betekenen, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken met één

halen op welke wijze het incident plaats heeft kunnen vinden. Van secundair

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

belang is wie bij het incident betrokken was. Aanwijzingen die in de richting

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

