
 

 
 
 

Ondernemers Dombosch 1 & 2 en De Pontonniers Raamsdonksveer   
       Geachte (mede-) ondernemer, 
 
Begin dit jaar informeerde wij u over de doorstart van de Collectieve Beveiliging op vrijwillige basis 
op DomBosch 1&2. U heeft toen aangegeven om, voor u moverende redenen, af te zien van 
deelname.  
Wij kunnen inmiddels terugkijken op een, in beveiligingsopzicht, uitstekend jaar; weinig 
incidenten! 
Dankzij de deelname van 85 ondernemers is dit mogelijk gemaakt. Dit geeft ons voldoende basis 
en vertrouwen om er ook de komende jaren weer vol voor te gaan.  
U zult begrijpen dat collectieve beveiliging beter gedijd bij zoveel mogelijk deelnemers. Aan de 
hand van een transparante tariefstelling willen wij u vragen om uw deelname te overwegen en zo 
daadwerkelijk bij te dragen aan een Schoon, Heel en Veilig Dombosch 1 & 2 en De Pontonniers. 
 
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 



  

 
Voorbeeld: Uw pand heeft een WOZ-waarde van € 765.000,00. Het tarief wordt dan het startarief 
van € 500,00 + 7,65 x € 25,00 = € 691,25 per jaar. 
 
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 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. U doet toch ook mee! 
 
Meedoen? 
 
Neem vandaag nog contact op, via 0162-516551 of joost@-alert-group.nl. Dan profiteert u tot 1 
januari 2016 kosteloos van de Collectieve Beveiliging en nemen wij uw pand op in onze surveillances. 
Een hele geruststelling!  
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 


