HOE VEILIG IS UW ZAAK?

1.000 euro bijdrage voor veiligheidsmaatregelen

Mocht u op basis van de veiligheidsscan willen
investeren in maatregelen om de veiligheid in uw
bedrijf te verbeteren, dan kunt u kiezen uit diverse
VKB-pakketten met veiligheidsmaatregelen. Denk
bijvoorbeeld aan hang- en sluitwerk. Ook kunt u
kiezen uit bijvoorbeeld inbraakwerende kluizen voor
het veilig afstorten van contant geld.
De helft van uw investeringen wordt vergoed vanuit
de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven.

Vergroot de veiligheid in uw bedrijf en
ontvang maximaal 1.000 euro retour voor
veiligheidsmaatregelen!
Op 1 januari 2013 is de nieuwe aanpak Veiligheid
Kleine Bedrijven (VKB) van
het ministerie van Veiligheid
en Justitie van start gegaan.
Kleine
bedrijven
komen
in aanmerking voor een gratis veiligheidsscan
en een bijdrage van maximaal 1.000 euro voor
veiligheidsmaatregelen.
Het
Centrum
voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert de
nieuwe aanpak uit.
Laat de veiligheid van uw bedrijf beoordelen door
een onafhankelijke veiligheidsadviseur van het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
. In ongeveer 1,5 uur onderzoekt de adviseur uw
onderneming op zwakke plekken in bijvoorbeeld
bouwkundige veiligheidsmaatregelen. Overigens
vraagt de adviseur maar een
kwartiertje van uw eigen tijd om de
scan met u door te nemen. U krijgt
dan tevens concrete aanbevelingen
en tips voor uw bedrijf.

Hang- en sluitwerk (bouwkundig verbetering)

Hang- en sluitwerk is de verzamelnaam voor alle
producten die gebruikt worden om deuren en ramen
te kunnen bedienen en belangrijker deze op slot te
kunnen doen zodat deze beveiligd is tegen inbraak.
Om optimale veiligheid te garanderen is het
belangrijk dat het hang- en sluitwerk aan
hoge eisen voor inbraakpreventie voldoet.
Hang- en sluitwerk dat bewezen heeft
daadwerkelijk inbraakwerend te zijn, wordt
in Nederland gecertificeerd door het SKG.
Het aantal SKG-sterren (maximaal 3) geeft
een indicatie van de inbraakwerendheid.
U kunt ramen en deuren op
veel manieren beveiligen. Denk
bijvoorbeeld aan cilinders, deursloten,
meerpuntssluitingen,
scharnieren,
deurdrangers en veiligheidsbeslag.
Daarom zijn er binnen de VKB-regeling
twee pakketten hang- en sluitwerk samengesteld,
zodat u binnen het pakket de juiste producten kunt
aanschaffen om uw bedrijf optimaal te beveiligen:
• 1.7.1 bouwkundige veiligheidsverbetering à €1.000
• 1.7.2 bouwkundige veiligheidsverbetering à €2.000

Binnen dit pakket komen wij bij u langs om u te
adviseren over het juiste hang- en sluitwerk en om
de levering (en eventueel montage) hiervan met u te
bespreken.

Kluizen (waarde- en geldberging)
Een
inbraakwerende
kluis
is
speciaal
ontworpen
om
de
inhoud,
zoals
geld
en kostbaarheden, te
beschermen
tegen
aanvallen van buitenaf.

opslag van contant geld

De Salvus FS-serie kluizen zijn speciaal ontwikkeld
voor de regeling Veiligheid Kleine Bedrijven met
als doel het aanwezige contante geld of andere
kostbaarheden optimaal te beschermen tegen inbraak
en daarmee de veiligheid van uw onderneming te
verbeteren.
De inbraakwerende combikluis
heeft een degelijke constructie en
is voorzien van een hoogwaardige
sluiting met massieve schoten.
Bovendien
zijn
de
kluizen
voorzien van een afsluitbare
afstortmogelijkheid, waarbij de modellen middel
en groot zijn uitgerust met een intern afsluitbaar
compartiment ter hoogte van de afstortvoorziening.
Deze afstortvoorziening is naar keuze leverbaar aan
de linkerzijde of rechterzijde.

Salvus FS kluizen

Spelregels

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de
VKB-regeling en de bijbehorende bijdrage voor het
nemen van veiligheidsmaatregelen heeft de overheid
enkele eenvoudige spelregels opgesteld:
•
•

•
‘Klein’

‘Middel’

‘Groot’

Specificaties
• Indicatie waardeberging:  5.000 (SAFE 3)
• Elektronisch slot
• Kleur: grijs
• Afsluitbare afstortklep links of rechts op 900 mm
hoogte (model ‘klein’: boven de deur)
• 4 legborden (model ‘klein’: 1 legbord)
Model

Ext. afmetingen
(HxBxD in mm)

Int. afmetingen
(HxBxD in mm)

KG

Prijs

Klein

800x450x450

600x440x400

75

Middel

1800x700x450

1790x690x400

175 € 1.243

Groot

1800x1000x450

1790x990x400

250 € 1.743

€ 743

Om optimale bescherming tegen inbraak te
garanderen zorgen wij ervoor dat de kluis deugdelijk
wordt verankerd. Plaatsing en verankering is bij de
prijs inbegrepen!
Daarom nemen wij na bestelling contact met u op om
plaatsing en verankering met u te bespreken.

•

Alleen voor ondernemingen met maximaal vijf
vestigingen
en
maximaal
tien
fulltime
medewerkers (FTE) per filiaal.
Kleine bedrijven die gevestigd zijn in een
winkelgebied of bedrijventerrein met een
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) komen
automatisch in aanmerking voor de VKB-regeling
en worden in 2013 automatisch benaderd.
Uw ondernemersvereniging kan ervoor zorgen
dat uw KVO gebied sneller aan de beurs is door
zelf alvast een lijst met geïnteresseerden op te
stellen en deze aan te leveren.
Kleine bedrijven buiten de KVO-gebieden kunnen
zich zelf aanmelden voor een veiligheidsscan.

Hoe werkt het?

Om als ondernemer voor de bijdrage in aanmerking
te komen, kunt u zich via de website www.
hoeveiligisuwzaak.nl aanmelden voor een gratis
veiligheidsscan.
Zodra het VKB secretariaat, na de veiligheidsscan,
uw bestelling heeft ontvangen, worden wij als
leverancier hierover geïnformeerd. Wij nemen dan
zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak
te maken over levering, montage en plaatsing. Bij
hang- en sluitwerk komen wij altijd langs om u te
adviseren over de juiste producten.
Wij verrekenen de toegekende VKB-bijdrage direct
op onze factuur. Zo hoeft u niets te doen om direct
te profiteren van de regeling Veiligheid Kleine
Bedrijven!

Meer informatie

Maak uw zaak ook veiliger en kijk op www.
hoeveiligisuwzaak.nl hoe u de gratis veiligheidsscan
kunt aanvragen. Natuurlijk kunt u ook altijd contact
met ons opnemen voor meer informatie over de
VKB-regeling, de veiligheidsscan en het nemen van
de juiste veiligheidsmaatregelen.

Lockwell Beveiligingstechniek B.V.

Ons bedrijf bestaat ondermeer uit twee
gespecialiseerde installatiebedrijven, aangevuld
door een ijzersterk serviceteam, waardoor onze
klanten een uitgebalanceerde beveiliging geboden
wordt.

Bedrijfsinformatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil
imperdiet doming id quod mazim placerat facer
possim assum. Typi non habent claritatem insitam;
est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem.
Investigationes demonstraverunt lectores legere
me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam
processus dynamicus, qui sequitur mutationem
consuetudium lectorum. Mirum est notare quam

