
 

 
 
 

Ondernemers Dombosch 1 & 2 en De Pontonniers Raamsdonksveer   
       Geachte (mede-) ondernemer, 
 
Mede dankzij uw deelname aan de Collectieve Beveiliging kunnen we terugkijken op een, in 
beveiligingsopzicht, uitstekend jaar; weinig incidenten! 
Dit geeft ons voldoende basis en vertrouwen om er ook de komende jaren weer vol voor te gaan.  
Wij begrijpen als geen ander dat collectieve beveiliging beter gedijd bij zoveel mogelijk 
deelnemers. In nauwe samenwerking met Gemeente en VOG gaan we weer een wervingsactie 
starten onder de niet-deelnemers. 
We hebben ook goed naar u geluisterd. De verhouding tussen bewaken met het camerasysteem 
en buiten met de auto controleren  kon anders, beter. U ziet onze surveillanten dan ook vaker 
rond rijden. Het camerasysteem wordt dan vanuit onze  alarmcentrale ViewControl bedient. Ook 
qua tariefstelling hebben we een aanpassing doorgevoerd zodat er een minimale instapbijdrage 
geldt en de allerhoogste tarieven wat worden afgetopt. Wat dit voor u betekend ziet u hieronder. 
Wat kost het? 
Uw bijdrage wordt afgestemd op de waarde van uw onroerend goed met een minimale ondergrens. 
Bijdrage € 25,00 per 100k WOZ waarde 
Starttarief WOZ waarde lager dan 1 miljoen € 500,00 
Starttarief WOZ waarde tussen 1 en 2 miljoen € 750,00 
Starttarief WOZ waarde tussen 2 en 3 miljoen € 1000,00 
Starttarief WOZ waarde tussen 3 en 4 miljoen € 1250,00 
Starttarief WOZ waarde tussen 4 en 5 miljoen € 1500,00 
Starttarief WOZ waarde tussen 5 en 10 miljoen € 2000,00 
Starttarief WOZ waarde 10 miljoen of hoger € 2500,00 
 
Wij informeren u binnenkort persoonlijk, per brief, wat uw (nieuwe) bijdrage is. 



  

Wat levert het op? 
 

 Van ’s avonds tot ‘s morgens een bewaker die voor u toezicht houdt  Mét ondersteuning van het geavanceerde camerasysteem waarmee ook alle verkeersbewegingen worden vastgelegd  Iedere week wordt uw pand en/of terrein een aantal keren preventief door ons gecontroleerd  Periodiek overleg met VOG, BIZ bestuur, Gemeente en politie  Afspraken met Politie en Gemeente liggen vast in een convenant    Onze bewakers kennen Dombosch als hun broekzak  Heldere rapportage over onze handelingen en bevindingen  Financieel voordeel op extra diensten zoals alarmopvolging en/of alarmcentrale  
Het principe “Schoon, heel en veilig” lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. De afgelopen 
jaren is er door u, samen met nog zo’n 85 ondernemers geïnvesteerd in een veiliger Dombosch, met 
uitstekend resultaat! Nú doorpakken, niet achterover leunen en meer ondernemers die instappen zijn 
nodig om het huidige niveau te handhaven of zelfs nog te verbeteren. 
Mogen wij ook voor de komende jaren  op u blijven rekenen? 
 
Meedoen? 
U hoeft niets te doen! U ontvangt binnenkort, digitaal, de overeenkomst voor uw deelname. Ter 
bevestiging vragen wij u deze te accorderen waarvoor dank. 
Met vriendelijk groet, 
 
Alert Security BV 

 
 
Joost Klaren 
 
 
 
 
 
 
Vanaf haar oprichting in 1992 wil Alert Security daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn en de veiligheid van 
iedereen, zowel particulier als zakelijk. Met gemotiveerde, vakbekwame medewerkers werken we dagdagelijks 
aan het verwezenlijken van deze missie. We voelen ons ondernemer onder de ondernemers en willen met onze 
regiokantoren in Spijkenisse, Rotterdam, Dordrecht, Sliedrecht, Gorinchem én Raamsdonksveer dicht bij ons 
klanten staan. Zo weten wij wat er leeft en speelt en kunnen zo een wezenlijke invulling geven aan een velliger 
klimaat waarin het comfortabel leven én ondernemen is


