Varianten Retailbeveiliging
Permanente fysieke inzet van beveiliging
Fulltime beveiliging is bedoeld voor retailers en winkelcentra met een hoge risicofactor.
Deze vorm van beveiliging wordt geheel op maat opgesteld. Op basis van een situatieanalyse
wordt er een plan van aanpak gemaakt, waar o.a. de tijden van de fysieke dienstverlening,
de afgesproken instructies, risico’s en adviezen in opgenomen worden. Ook wordt bij deze
mate van beveiliging advies gegeven over o.a. visitaties, uitgangscontrole en assistentie bij
afstorten en sluitbegeleiding. Uiteraard wordt hierin ook de wensen van de klant
opgenomen. Bij permanente fysieke inzet van beveiliging is er altijd iemand aanwezig en is
uw pand te allen tijde verzekerd van een zo laag mogelijk risico.
Beveiliging op basis van gedeeltelijke fysieke inzet
Parttime beveiliging is bedoeld voor retailers met een gemiddeld risicofactor. Deze vorm
van beveiliging wordt geheel op maat opgesteld. Op basis van een situatieanalyse wordt er
een plan van aanpak gemaakt, waar o.a. de tijden van de fysieke dienstverlening, de
afgesproken instructies, risico’s en adviezen in opgenomen worden. Ook wordt bij deze mate
van beveiliging advies gegeven over o.a. visitaties, uitgangscontrole en assistentie bij
afstorten en sluitbegeleiding. Uiteraard wordt hierin ook de wensen van de klant
opgenomen.
Beveiliging op basis van een collectief
Collectieve beveiliging is bedoeld voor retailers met een matige risicofactor.
Dit is een veelvoorkomende vorm van beveiliging voor retailers met een kleiner budget. In
deze vorm schakelt u samen met andere retailers een beveiligingsdienst in. Deze vorm van
beveiliging is fysieke beveiliging in combinatie met oproepbare beveiligers tijdens
openingstijden van het pand. Dit collectief biedt veel mogelijkheden: afhankelijk van het
aantal uren en dagen dat er fysieke beveiliging aanwezig moet zijn, wordt er een plan op
maat opgesteld. Op het moment dat er geen fysieke beveiliging aanwezig is in uw pand, zijn
de opvolgingen van oproepen gegarandeerd binnen 5 tot 10 minuten. Collectieve beveiliging
is alleen mogelijk in samenwerking met andere retailers binnen een beperkte straal, om de
veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.
Beveiliging op basis van oproep
Beveiliging op basis van oproep (bij calamiteiten) is bedoeld voor retailers met een laag
risicofactor. Bij deze vorm van beveiliging is er geen fysieke beveiliging aanwezig, maar
beveiliging bij calamiteiten. In de vorm van een abonnement kunt u bij het constateren van
diefstal, agressie, of andere vorm van winkelcriminaliteit de beveiligers oproepen. Deze
handelen de aangiftes voor u af, bellen politie, brandweer en andere hulpinstanties zonder

dat de bedrijfsprocessen of het veiligheidsgevoel in geding komt. De gegarandeerde
oproeptijd is 5 tot 10 minuten. Deze calamiteitenbeveiliging is alleen in te schakelen in
samenwerking met andere retailers binnen een beperkte staal, om de veiligheid te kunnen
garanderen.
Beveiliging op basis van sluitdiensten
Sluitbegeleiding is een fysieke dienst bij het assisteren van het sluiten van objecten/winkels.
Bij deze vorm van beveiliging is er fysieke beveiliging aanwezig op het moment van sluiten
en het opmaken van de kas. De beveiliger komt met de dienstauto bij uw pand staan, houdt
toezicht tijdens, voor en na het sluitmoment, en gaat pas weg op het moment dat u uw pand
verlaat. Daardoor zal het risico op een overval afnemen. De aanwezigheid van een beveiliger
geeft een preventieve beveiliging, vooral tegen overvallen. Afhankelijk van uw wensen wordt
er een plan opgesteld. Heeft u behoefte aan een beveiliger in het pand? Hulp nodig bij het
verplaatsen van uitstallingen of het afstorten?
Deze vorm van beveiliging wordt het meest gebruikt door retailers die gevoelig zijn voor
overvallen, zoals benzinepompen en supermarkten.

