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Hij vervolgt: “Horecaondernemers geven op dit 
moment het geld liever ergens anders aan uit, 
bijvoorbeeld om hun bedrijf  te verbeteren. Daarom
ontwikkelden wij een concept om de ondernemer
zoveel mogelijk uit handen te nemen op het gebied
van veiligheid. Het ‘Abonnement op Veiligheid’
wordt al geruime tijd ingezet bij verschillende 
ondernemingen en met succes!” 

De grote kracht van dit concept is dat klanten een
vast bedrag per maand betalen - een Abonnement
op Veiligheid is al mogelijk vanaf € 29,95 per maand
- en daarmee optimaal beveiligd zijn. 

‘’De ondernemer hoeft niet te investeren in peper-
dure apparatuur. Een Veilig Gevoel plaatst zelf de 
camera’s en slaat de beelden extern op in de
‘cloud’. Op dat gebied zijn wij zelfs marktleider.” 

PAKKANS VERGROTEN,
VERZEKERINGSPREMIE VERLAGEN

Het dienstenpakket van Een Veilig Gevoel is de 
afgelopen tijd flink uitgebreid. Niet alleen camera’s
zijn onderdeel van het concept, maar ook alarmsys-
temen. Daaronder valt ook de mobiele overvalknop.
‘’Wanneer er een overval plaatst vindt, is dit vaak
aan het begin van de dag of tijdens het afsluiten.
Degene die sluit zou te allen tijde een overvalknop
moeten dragen, dat verhoogt het gevoel van veilig-
heid,’’ zegt Sander overtuigd. 

Voor de horeca is de zogenaamde mistgenerator
ook een doeltreffend beveiligingsmiddel. Bijvoor-
beeld voor de gokkasten in een café. 
De mistgenerator zorgt ervoor dat de ruimte binnen
vijf seconden gevuld is met mist. 
De overvaller raakt daardoor volledig gedesoriën-
teerd. Niet alleen wordt de pakkans vergroot, ook
de verzekeringspremie daalt behoorlijk. 

VOORDEEL VOOR DE HORECA

Omdat Een Veilig Gevoel partner is van de 
Koninklijke Horeca Nederland kan er een leuke 
korting geboden worden aan de leden. 

Aangesloten horecaondernemers zijn de eerste
maand vrijgesteld van het maandelijkse bedrag. 
De contractperiode gaat dus pas in wanneer deze
maand is afgelopen. Hetzelfde geldt voor onderne-
mers aangesloten bij FFC. En het bedrag dat u
maandelijks betaalt, hangt natuurlijk af van de 
hoeveelheid camera’s, wat voor soort alarmsysteem
en de extra’s die u er bij neemt. 
Een Veilig Gevoel is een ambitieus bedrijf en streeft
naar groei en internationale uitbreiding. ‘’De vraag
neemt nog steeds toe! Binnen vijf jaar moet ieder-
een die iets nodig heeft op het gebied van veilig-
heid aan ons denken!’’ 

Een Veilig Gevoel B.V.
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3341 LD Hendrik Ido Ambacht 
Tel. 088-5554888
info@eenveiliggevoel.nu
www.eenveiliggevoel.nu

Sander Zuijdam maakt ons al
snel duidelijk dat het mogelijk is
om optimale veiligheid op de
werkvloer te combineren met
het besparen en zelfs verdienen
van geld. Zijn bedrijf ; ‘Een Veilig
Gevoel’ biedt op dit vlak een 
totaalconcept. “Iedere onder-
nemer vindt het belangrijk om
goed beveiligd te zijn. Zeker als
dat niet te veel geld kost.” 
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