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Een goed cameratoezicht vergroot de veiligheid voor uw bedrijf. Parkmanagement Hoorn  

biedt al sinds 2009 collectieve camerabeveiliging op bedrijventerreinen aan. Gratis.  

Een recente vernieuwing maakt het toezicht nog verder betrouwbaar. Bovendien kunnen  

camera’s in het bedrijfspand en op het eigen terrein eenvoudig worden gekoppeld.  

Sluit aan en stel uw bedrijf veilig.

Camerabeveiliging ver  breedt ook uw horizon
Met het oog op veiligheid

Het cameratoezicht is de kern van de collectieve beveiliging die het 

Parkmanagement aanbiedt. Alle acht bedrijventerreinen in Hoorn 

maken er gebruik van. En het is nog gratis ook. Toch is ongeveer 

eenderde van alle bedrijven niet aangesloten op het systeem. Waarom 

aansluiten? We leggen het u graag uit.

Hoe werkt collectieve cameratoezicht?

De camera’s houden zicht op ingang, uitgang en openbare wegen van 

het bedrijventerrein. De toezichtcentrale van Spyke Security houdt de 

beelden 24 uur per dag in de gaten. De hedendaagse camera’s 

herkennen verdachte situaties en geven een waarschuwingssignaal. 

Afhankelijk van de situatie wordt de mobiele eenheid van Securitas 

en/of de politie ingeschakeld. Een diefstal, inbraak of poging tot 

vandalisme wordt zo voorkomen of in de kiem gesmoord. Indien een 

auto of motorfiets doorrijdt na een aanrijding 

wordt deze via de kentekenregistratiecamera’s snel opgespoord.  

Het systeem screent elk kenteken en meldt verdachte auto’s direct bij 

de politie.

Camerabeveiliging nu nog beter inzetbaar.  

Wat betekent dat voor u?

De infrastructuur op de bedrijventerreinen is ingericht op een 

koppeling van openbare camera’s met eigen camera’s. Voordeel is dat 

de toezichtcentrale ook uw terrein en pand in de gaten kan houden. 

Veel bedrijven maken nog gebruik van een eigen alarm- en camera-

systeem dat verbonden is met de mobiele telefoon van eigenaar of 

bedrijfsleider. Hij of zij moet na een melding zelf op onderzoek uit.  

Bij aansluiting op het collectieve systeem staan zowel de surveillanten 

als de toezichtcentrale 24/7 paraat. Zij kunnen daardoor makkelijker 

anticiperen en adequaat reageren op ongewenste situaties.
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Openbare camerabeveiliging is gratis. 

Hoe zit het met de koppeling?

Vorig jaar investeerde Parkmanagement Hoorn € 400.000 in 

optimalisatie van het collectieve beveiligingssysteem. Die investering 

wordt betaald uit het LOF en kost u niets. Daarbij hoort ook een 

gratis meldkamerabonnement. Bij een alarmmelding draait de 

camera automatisch richting het pand waar het alarm afgaat.  

Zo heeft de toezichtcentrale direct zicht op wat er gebeurt. Deze 

gratis service bewaakt de veiligheid zover als het collectieve oog 

reikt. De openbare camera’s kunnen niet achter of in uw pand kijken. 

De koppeling van een eigen camerasysteem verbreedt de horizon 

voor de toezichtcentrale. Omdat we streven naar optimale kwaliteit 

stelt deze koppeling hoge eisen aan uw camerasysteem.  

Mogelijk dient u nieuwe camera’s aan te schaffen. Het parkmanage-

ment adviseert u graag. De kosten zijn voor eigen rekening, maar 

waarborgen een veilige werkomgeving voor u en uw werknemers.  

En dat is goud waard.

Wie betaalt dat?

De collectieve taken van Parkmanagement Hoorn worden uit het  

Lokaal Ondernemers Fonds betaald. LOF wordt gefinancierd vanuit 

de opbrengsten van de reclameheffing. Parkmanagement Hoorn 

heeft geen winstdoelstelling. Eventuele overschotten worden direct 

weer geïnvesteerd.

 

Wilt u meer weten? Contact Parkmanagement Hoorn via  

info@parkmanagementhoorn.nl of 0229 – 210 706.

Wat doet parkmanagement Hoorn?

Parkmanagement creëert toegevoegde waarde in samenwerking 

met vastgoedeigenaren, gebruikers en gemeente voor het 

behoud van een aantrekkelijk en toekomstbestendig  

vestigings- en ondernemersklimaat op de Hoornse  

bedrijventerreinen. Ieder jaar stelt Parkmanagement Hoorn de 

collectieve taken vast op voorspraak van de Hoornse 

Ondernemers Compagnie (HOC). Deze omvatten de collectieve 

beveiliging, uitvoering en management en het onderhoud van 

de groenvoorzieningen op de bedrijventerreinen.

Voordelen (vernieuwd) cameratoezicht

 24/7 toezicht 

 Intelligente camera’s herkennen verdachte situaties

 Waarnemingen ruimer en meer betrouwbaar

 Nachtbeelden zijn net zo duidelijk als dagbeelden

 Infrarood camera’s garanderen helder zicht tot op 700 meter 

afstand

 Kentekenregistratiecamera’s screenen elk vervoermiddel

 Gratis meldkamerabonnement

 Eigen camera’s kunnen eenvoudig worden gekoppeld

 Toezichtcentrale schakelt direct met mobiele beveiliging en/of 

politie

‘De infrastructuur op de  
bedrijventerreinen is ingericht 
op een koppeling van  
openbare en eigen camera’s’  
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