
 

 
 
BVCB speelt zich veilig! 
 
Een Veilig Gevoel B.V. is een snelgroeiende 
onderneming uit Ridderkerk en leidende speler op 
het gebied van veiligheid. Het is dé specialist die 
voorziet in de vraag naar camera- en 
alarmsystemen  middels het concept “Abonnement 
op Veiligheid”. De kracht van het concept is 
drieledig, te weten Veiligheid, Geld Besparen en 
Geld Verdienen. Zaken die elke ondernemer 
aanspreekt en het “Abonnement op Veiligheid” zo 
succesvol maakt.   
 
 
VEILIGHEID 
Het “Abonnement op Veiligheid” creëert optimale 
veiligheid voor klanten, werknemers, opslag, 
goederen en uiteraard de ondernemer zelf tegen 
minimale kosten. Dit geschiedt door het plaatsen 
van hoogwaardige IP camera’s, complete 
alarmsystemen en externe beeldopslag.  
 
EXTERNE OPSLAG 
Het extern opslaan van beelden is een veilige 
manier om de beelden te bewaren. Immers 
criminelen nemen tegenwoordig in veel gevallen 
de lokale recorder mee. Aan een recorder heeft de 
ondernemer dus helemaal niets. Door middel van 
Externe Opslag is dat probleem dus voorkomen. 
 
LIVE KIJKEN 
Een ander belangrijk voordeel is dat de 
ondernemer “real time” kan meekijken hoe het op 
de zaak gaat.  Is het druk of rustig? Of is de auto 
aan het lossen of niet? Middels een smartphone, 
tablet of PC is de ondernemer altijd en overal op 
de hoogte van wat er in de zaak gebeurt.  
 
GELD BESPAREN 
Ondernemers hebben helaas ook te maken met 
derving. Niet in de laatste plaats door eigen 
personeel. Echter wanneer de ondernemer 
adequate maatregelen treft (o.a. door het 
installeren van een kwalitatief goed camera- en/of 
alarmsysteem) blijkt dat de derving beduidend 
lager is. Dat is al snel een fors bedrag. Dit verklaart 
ook mede het succes van Een Veilig Gevoel. 
 
GELD VERDIENEN 
Ondernemers begrijpen als geen ander dat je geld 
met geld verdient. Zij investeren liever in de zaak 
waar zij hun geld mee verdienen dan in een duur 
camera- en/of alarmsysteem.  
Op deze wijze vangen zij twee vliegen in een klap. 
Enerzijds hebben zij meer geld beschikbaar om de 
gasten te verwennen. Tegelijkertijd is de veiligheid 
gewaarborgd en de derving gereduceerd. Een 
aantrekkelijke gedachte voor de ondernemer 
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ALARM 
In toenemende mate hebben wij de vraag 
gekregen om ook Alarm op te nemen in het 
“Abonnement op Veiligheid”. Niet in de laatste 
plaats omdat verzekeraars een goed geclassificeerd 
alarmsysteem  ook vaak verplicht stellen. Dit 
hebben wij dan ook gedaan. Overigens een 
bijkomend voordeel is dat dit ook restitutie op de 
verzekeringspolis geeft. Inmiddels zijn meer dan 
1.000 klanten voorzien van een Alarm, waarbij een 
groot aantal rechtstreeks is aangesloten op de 
alarmcentrale.  
 
MNIMALISEERT RISICO’S OP BEDRIJFSINBRAAK 
Een bedrijfsinbraak kan vervelende gevolgen 
hebben. De dieven hebben misschien niet alleen 
waardevolle spullen meegenomen, maar hebben 
mogelijk ook vertrouwelijke bedrijfsgegevens en –
informatie buitgemaakt. De inbraak kan gevolgen 
hebben voor de continuïteit van je bedrijf, want 
misschien ben je genoodzaakt om de productie, 
verkoop en bestellingen een paar dagen stil te 
leggen. Kortom: hoge kosten en gepieker over de 
toekomst. Een “Abonnement op Veiligheid” 
minimaliseert de risico’s op inbraak. 
Een zorg minder! 
 
 

Wilt u ook een  
“Abonnement op Veiligheid”?  
 
Een “Abonnement op Veiligheid” is al beschikbaar 
vanaf € 29,95 per maand! Dit betreft een vast 
bedrag per maand, inclusief installatiekosten, 
voorrijkosten en configuratie kosten. Voor meer 
informatie neem contact met ons op. 
 
Een Veilig Gevoel B.V. 
Keurmeesterstraat 26 
2984BA  Ridderkerk 
088 – 555 4 888 
info@eenveiliggevoel.nu  
 

Danny Roeffel van Een Veilig Gevoel BV en  
Rick den Outer van BVCB 
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