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U wilt uw beveiliging optimaal geregeld hebben en daarbij niets aan het
toeval overlaten. Met een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf maakt u dan
een goede keuze. Want een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf biedt u gega
randeerd een betrouwbare en vakbekwame beveiligingsexpert, die uw
veiligheid optimaal waarborgt. Uw installateur neemt u de zorg voor de
juiste beveiligingsmaatregelen uit handen en realiseert al uw beveiligings
wensen, al dan niet op verzoek van uw verzekeraar. Zowel privé als zakelijk!

Waarom een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf?
Kwaliteit en betrouwbaarheid
Ieder VEB Erkend Beveiligingsbedrijf kenmerkt zich
door kwaliteit. Zo voldoet uw beveiligingsbedrijf
aan de eisen die de VEB stelt en beschikt deze con
form de Wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en
Recherchebureaus over alle vereiste vakdiploma’s.
Verder bewaakt de VEB de kwaliteit van haar leden
door jaarlijkse kwaliteitscontroles en inspecties. De
betrouwbaarheid van VEB Erkende Bedrijven staat
onomstotelijk vast en blijkt altijd uit een door de
politie verstrekte Verklaring van Betrouwbaarheid.
Erkenning door verzekeraars
Verzekeraars onderschrijven de ‘VEB 3 Kwaliteits
regeling’, waarin de kwaliteitseisen voor VEB
Erkende Beveiligingsbedrijven zijn opgenomen.
Ieder VEB Erkend Beveiligingsbedrijf dient aan
deze hoge eisen te voldoen.
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Hantering van de Verbeterde RisicoKlassenIndeling
(VRKI)
De VRKI is een middel dat uw installateur helpt om
beveiligingsrisico’s te bepalen en een adequaat
beveiligingsplan voor u op te stellen. Zowel het
Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid als
het Verbond van Verzekeraars schrijft de VRKI voor.
Alle VEB Erkende Beveiligingsbedrijven hanteren
de VRKI en beschikken over de meest actuele
kennis van dit belangrijke instrument.
Uw zekerheid:
VEB Installatie Attest of VEB Opleverbewijs
Uw installateur zet uw beveiligingswensen samen
met u (en eventueel uw verzekeraar) vakkundig
om in doeltreffende beveiligingsmaatregelen.
Afhankelijk van het beveiligingsniveau voorziet
uw installateur uw beveiligingsinstallatie van een
VEB Installatie Attest of een VEB Opleverbewijs.
Deze door verzekeraars erkende kwaliteitsdocu
menten kunnen uitsluitend worden afgegeven
door een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf.

De voordelen van uw VEB Erkend Beveiligingsbedrijf op een rij:

Aansluiting bij de branchevereniging VEB
Certificering door de VEB
Erkenning door verzekeraars
Kwaliteit en zekerheid
Optimale vakkennis
Vastgestelde betrouwbaarheid

Over de VEB
Met bijna vijfhonderd leden is de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB)
de grootste installateursvereniging op beveiligingsgebied. De VEB is partner in het
Verbond van BeveiligingsOrganisaties (VvBO) en is daarmee mede bepalend voor
het beveiligingsbeleid in Nederland en Europa.

Meer informatie
Deze brochure wordt u aangeboden door uw VEB Erkend Beveiligingsbedrijf.
Voor meer informatie over de VEB, de VEB Erkende Beveiligingsbedrijven en
de onderwerpen in deze brochure kunt u contact opnemen met:

Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven
Kuipersweg 2P
3449 JA Woerden
telefoon

+31(0)348 421 251

e-mail

info@veb.nl

website

www.veb.nl

