Beschermen wat u dierbaar is?
Stanley Security maakt
ondernemen veiliger

‘Er staan gewilde producten’
Voor Pon Dealer Amersfoort is
veiligheid standaard

STANLEY Zekerheid

Beveiliging inclusief alles. Echt alles.

STANLEY MIDDENBEDRIJF

Een complete ondernemersoplossing

STANLEY MIDDENBEDRIJF

Voor bedrijven van 10 tot 50 medewerkers

Brandmelder

Beveiligingscamera
Infrarooddetector
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AUTO’S OP DE OPRIT GOED BEVEILIGEN
Eric Hoekstra, ruim 12 jaar directeur
van de Pon Dealerbedrijven in
Amersfoort, Barneveld en Nijkerk nam
in 2013 nieuwe bedrijfspanden in
gebruik. ‘Veiligheid is bij de bouw een
issue geweest. We willen klanten en
medewerkers een veilig gevoel geven.
Hoe doen we dat?’
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Stanley Security is partner van Pon
en werd vroeg betrokken bij het
inrichten van de beveiliging. ‘In het
verleden ondervond ons bedrijf schade
door vernieling of diefstal van auto’s.
Stanley Security denkt mee over de
inrichting en is duidelijk. Dat is wat je
wilt.’
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Middelgrote ondernemingen bewegen soms tussen
consolideren en groeien. Een omzetspurt brengt dan
nieuwe vraagstukken, juist als het om thema’s als
‘beveiliging’ en ‘ICT’ gaat. Met een oplossing van Stanley
Security kiezen ondernemers van het middenbedrijf voor
een schaalbaar beveiligingssysteem dat met hen mee
groeit. Kostenefficiënt, duurzaam en praktisch.

DOORGROEIER

FILIAALHOUDER

PRODUCENT

De schaalbare standaard
voor groei

Betere winkelveiligheid in
elk filiaal

De productiewaardeketen
veiligstellen

Stanley Doorgroeier
is een flexibele
beveiligingsoplossing
waarmee u jaren
vooruit kunt. Uiteraard
inclusief vaste
meldkamerverbinding.

Met Stanley Filiaalhouder
ondersteunt u uw
winkelveiligheid. Dankzij
slimme anti-overval
componenten een flinke
stap vooruit.

Stanley Producent is
een zeer compleet
beveiligingssysteem
dat high-end
netwerkcamera’s aan
de beste componenten
koppelt. Via internet.
Altijd live.

KIES VOOR ONZE VEILIGHEIDSSCAN
Met onze veiligheidsscan weet u exact hoe u de
veiligheid op kantoor of thuis kunt verbeteren.
Een adviseur over de vloer?
We helpen u graag: bel 033 - 453 50 09.

STANLEY Zekerheid. Beveiliging inclusief alles. Echt alles.
• Internationaal beproefde, cloud-based security-technologie.
• Eigen alarmcentrale in Amsterdam, 24 uur per dag alert.
• Directe doormelding politie en ambulancediensten.
• Full-service beveiligingsabonnementen, altijd op maat.
• Flexibele voorwaarden, omdat elke ondernemer anders is.
• Lage maandbedragen, geen investeringsdruk.
• Altijd een up-to-date beveiligingssysteem.
• Landelijke servicedekking, 24 uur per dag bereikbaar, snel op locatie.
• Eén toegankelijk klantloket voor al uw beveiligingsvragen.

Unieke veiligheidsscan

Partner middenbedrijf

Elk mens is uniek. Uw onderneming is dat
ook. Daarom analyseren onze adviseurs
eerst uw bedrijfsomgeving voor zij u
helpen. Dat doen ze met een complete
veiligheidsscan. Dit garandeert u een
beveiligingsoplossing die precies doet wat
nodig is.

Juist voor middelgrote ondernemingen
in ons land is het van belang een
beveiligingsoplossing te kiezen die hun
ondernemerschap consolideert. Als
betrokken partner van het mkb zorgen wij
daar al meer dan vijftien jaar voor. Kennis
die telt.

Stanley Security is de vertrouwde,
beveiligingspartner van het mkb in
Nederland.
Meer weten? BEL 033 - 453 5000

Onze hoogwaardige systemen
ondersteunen de continuïteit van meer dan
15.000 kleine en grote ondernemingen.
Meer weten? BEL 033 - 453 5000

Full service garantie

Beveiligen zonder investeren

De aanschaf van een beveiligingssysteem
van Stanley Security is een garantie
voor zorgeloosheid. Tegen een vaste,
jaarlijkse service fee krijgt u drie tot vijf
jaar garantie, heeft u 24 uur per dag een
meldkamerverbinding en betaalt u geen
voorrij- reparatie- of storingskosten. Wat
wij full service noemen.

Een kostbaar ICT-systeem installeren,
goede mensen werven en new businessinvesteringen doen, soms komt het
allemaal tegelijk. Stanley Security
begrijpt dat. Daarom bieden we
slimme leaseoplossingen. Wel de extra
bescherming, niet de kosten. Dat is huren
bij Stanley Security.

U wilt een zekere keuze maken als het
gaat om preventie tegen brand, overval,
inbraak of diefstal? BEL 033 - 453 5000

U wilt vertrouwen op een partner die u
adviseert over wat het beste bij u past?
BEL 033 - 453 5000

Stanley Security
Maanlander 45
Amersfoort

Tel : 033 - 45 35 000
www.stanleysecurity.nl
info@stanleysecurity.nl

