
Een onbezorgd en 
veilig gevoel!

Onbezorgd slapen of met een veilig gevoel in 

of van huis? Beveilig uw pand met een door 

Voskamp Beveiligingstechniek geïnstalleerd 

beveiligings systeem. Voskamp Beveiligingstech-

niek heeft een uitgebreid pakket systemen die 

elke verdachte beweging kunnen detecteren. 

Informeer nu naar een beveiligingssysteem van 

Voskamp Beveiligingstechniek, dat geeft u weer 

een veilig gevoel.

Voskamp Beveiligingstechniek | Inbraakbeveiliging



Voorkom een inbraak in uw woning!
Je moet er toch niet aan denken; iemand die in je huis is 
geweest, uw slaapkamer overhoop heeft gehaald en door al je 
spullen heeft gewroet? Niet alleen mist u daarna waarschijnlijk 
(mooie en soms heel dierbare) spullen en is er van alles kapot-
gemaakt om binnen te komen, u voelt zich daarna misschien 
wel een stuk minder veilig in uw eigen huis of straat. 

Gelukkig is er wat aan te doen om die nare ervaring te 
voorkomen!
Wie zijn woning optimaal wil beveiligen, kan  een alarmsysteem 
overwegen. Een systeem dat van buitenaf zichtbaar is, o.a. 
door een sticker op het raam, schrikt potentiele inbrekers af. En 
zelfs als een inbreker toch je huis probeert binnen te dringen, 
zal hij vast snel zijn hielen lichten als de sirene gaat loeien. 
Daarnaast kan het systeem worden uitgebreid met brandmel-
ders of camerabeveiliging. Dat geeft een veilig gevoel. 

Elektronisch inbraaksignaleringssysteem
Met een elektronisch inbraaksignaleringssysteem kiest u voor 
zekerheid. Voskamp Beveiligingstechniek biedt u  een systeem 
dat niet alleen werkt onder alle omstandigheden, maar boven-
dien uw persoonlijke gebruikswensen vertaald in technische 
oplossingen. Door onze klantgerichte aanpak bent u verzekerd 
van een eenvoudige bediening en worden nodeloze alarm mel-
dingen voorkomen. Onze hoogwaardige producten zijn uiterst 
betrouwbaar en voldoen aan de strengste eisen. De systemen 
geven alarmmeldingen direct door aan de alarmcentrale en/
of uw smart phone, waarna u verzekerd bent van snelle en 
adequate actie.

Meer weten over beveiligingsoplossingen? 
Kijk op www.voskampbeveiligingstechniek.nl

Kijk voor meer informatie en veilig advies: www.voskampbeveiligingstechniek.nl

 

P	Een deskundige zal uw woning van top tot teen inven- 
 tariseren, om zo de zwakke plaatsen of risico’s te 
 kunnen inschatten. 

P	Een door Voskamp Beveiligingstechniek gerealiseerde  
       oplossing voorziet in uw veiligheidsbehoefte, desnoods  
 in nauw overleg met uw verzekeraar, voor een mogelijke  
 korting op uw premie.

P	Volledige installatie door een gecertificeerde monteur.

P	Het plaatsen en uittesten van een alarmsysteem neemt  
 afhankelijk van de grootte van de woning ongeveer 1 dag 
 in beslag.

Geïnteresseerd?

Voskamp Beveiligingstechniek B.V.
Oostergracht 11
3763 LX Soest
T 035 - 6024 142
F 035 - 6026 870
E beveiliging.soest@voskampgroep.nl

Voskamp Beveiligingstechniek B.V.
Bornerbroeksestraat 459d
Postbus 200, 7600 AE Almelo
T 0546 - 454546
F 0546 - 454646
E beveiliging.almelo@voskampgroep.nl

Voskamp Koldijk Beveiligingstechniek B.V.
Schrevenweg 18-20
8024 HA Zwolle
T 038 - 4261262
F 038 - 4212405
E beveiliging.zwolle@voskampgroep.nl


