Veiligheid
Zowel ondernemers als particulieren
beveiligen zich tegen criminaliteit.
Wanneer ze er desondanks slachtoffer
van worden blijken genomen
maatregelen jammer genoeg vaak
onjuist of ontoereikend.

Alarm centrale
Bedrijfsrecherche
Beveiligingstechniek
Brandpreventie
Brandveiligheid
Brandwachten
Consultancy & Opleidingen en
ICT-Security
Event Security
Hondenbrigade
Justitieel Toezicht
Mobiele Surveillance
Objectbeveiliging
Port Security
Quick Response Team
Retail Security
Safety Opleidingen
Toezicht en Handhaving
...

Alles voor u

S&S Facility Services
organiseert, beheert, verricht
en controleert facilitaire
diensten voor bedrijven
en non-profit organisaties.
Onze dienstverlening omvat
alle mogelijke diensten en
leveringen van gerelateerde
producten rondom de
activiteiten of gebouwen van
onze opdrachtgevers.

Een overval of diefstal beperkt zich helaas vaak niet alleen tot
financiële schade. Het veroorzaakt soms ook psychische schade.
Dit voorkomen is uiteraard altijd beter dan genezen. Het doel
van beveiligen is: schade aan personen, goederen en informatie
te voorkomen en te beheersen. Veel ondernemers willen graag
de kans op criminaliteit verminderen. Ze doen dat door meer en
betere preventieve maatregelen te nemen. Het liefst zonder dat

Als totaalleverancier bieden wij

hun administratieve lasten toenemen. Maar men heeft vaak te

een zeer breed en gevarieerd

weinig tijd en kennis om uit te vinden welke extra maatregelen hun

pakket van diensten in de

veiligheid effectief kunnen verbeteren.

onderstaande hoofdgroepen:

Wij hebben voor u de oplossing

Afval

Voor deze toegenomen aandacht voor risicobeheersing is S&S

Catering

Facility Services helemaal toegerust. Wij maken op verzoek een

Gebouwonderhoud

integraal beveiligingsplan rondom objecten, terreinen en het

Ongediertebestrijding

personeel van uw organisatie. Met dit plan kunnen we concrete

Inkoopcollectieven

aanbevelingen doen voor een passend beveiligingsniveau van

Groenonderhoud

uw organisatie. En hoe dat het meest effectief te bereiken is. Dé

Schoonmaakonderhoud

manier om schade aan personen, goederen en informatie beter te

Specialistisch onderhoud

voorkomen en te beheersen. Omdat integrale beveiliging per definitie

Technisch onderhoud

afdelingsoverschrijdend is, stemmen wij de beveiligingsaanpak

Terreinonderhoud

zorgvuldig met alle verantwoordelijken af.
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