EXPERT IN DE TECHNISCHE BEVEILIGING
EuropeSecurity is opgericht door Emiel Timmerman op 1 mei 2002.
Hij heeft ruim 30 jaar ervaring en is expert in de technische
beveiliging. Sinds jaren adviseert hij particulieren en bedrijven om
zich te beveiligen door techniek. Door zijn ervaring en specialisatie
hebben velen hier al dankbaar gebruik van gemaakt.
Aan ons de taak u een veilig en vertrouwd gevoel te geven.
Het team van EuropeSecurity staat 24/7 voor u klaar en heeft voor
elke portemonnee en situatie een passende beveiligingsoplossing.
Bij ons is de klant koning.
ONZE AWARDS
Innovation & Excellence Award 2016
European Corporate Excellence Award 2015

Persoonlijk advies?
Bent u op zoek naar een betrouwbaar beveiligingssysteem, dan
bent u bij EuropeSecurity op het juiste adres. U bent van harte
welkom in onze showroom voor een persoonlijk advies op maat.
Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte kunt u terecht op
onze website of bel. Wij zijn 24/7 bereikbaar.
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 17.00 uur
Zaterdag: 08.30 t/m 13.00 uur

EuropeSecurity werkt voor onder andere:

Bezoekadres
EuropeSecurity
Nordhornsestraat 62
7591 BH Denekamp

Norhornsestraat 62

7591 HH Denekamp

info@europesecurity.eu

VERGROOT UW
GEZICHTSVERMOGEN

EEN ULTIEM
VEILIG GEVOEL

EuropeSecurity biedt technische beveiligingsoplossingen voor
bedrijven, retail, particulieren, overheid, zorg en industrie.
Wij installeren, onderhouden en geven advies over
beveiligingssystemen.

Algemene gegevens
0541 - 352 952
info@europesecurity.eu
www.europesecurity.eu

0541 352 952

www.europesecurity.eu

EuropeSecurity is gespecialiseert in inbraakdetectie systemen,
beveiligingsengineering, brandbeveiliging, noodverlichting,
toegangscontroles, intercomsystemen, kluizen, service &
onderhoud en camerabewaking.

VEILIG DOOR TECHNIEK

Voorkom inbraak, diefstal, brand en geweld

Professionals in beveiligingstechniek

24/7 klantenservice en storingsdienst

Certificering en awards

Betrouwbaar en kostenbesparend

Wij denken met u mee in oplossingen

Totaaloplossing in beveiliging

Volledig ontzorgen in veiligheid

MAATWERK IN BEVEILIGINGSTECHNIEK
ENGINEERING
Uw eerste winst begint hier!
Efficiënt, Effectief en Kostenbesparend.
Voor meer informatie neem contact op met één van onze adviseurs.

VOORKOM INBRAAK, DIEFSTAL, OVERVAL EN BRAND
Zien wat er gebeurt? Weten wie er voor de deur staat of wie er
binnen is? Uw geld veilig opbergen? Uw pand brandveilig maken?
Niet meer bang zijn wanneer u in bed ligt?

INBRAAKBEVEILIGING
De kans op schade door inbraak is niet voor elke situatie gelijk.
Allerlei factoren spelen daarbij een rol, zoals de omgeving,
preventieve voorzieningen, aanwezigheid van attractieve
zaken, aard van het gebouw.
Als beveiligingsspecialist kunnen wij u over een goede samenhang van alle mogelijkheden adviseren. Hiermee kunt u ook de
kans op inbraak tot 90% verkleinen.

LANDELIJKE STORING- EN SERVICEDIENST
Geeft uw beveiligingssysteem een storing aan? Werkt er iets
niet goed? Niet weten wat te doen? Wij zijn er dag en nacht
voor u. Onze eigen monteurs servicen en onderhouden uw
systeem tot in detail.

EuropeSecurity heeft voor elke situatie een effectieve oplossing.
De experts van EuropeSecurity kunnen u perfect adviseren en
ontzorgen. Onze ervaring om mensen het veilige gevoel terug te
geven wordt al door velen gewaardeerd.

Voor vragen en meer informatie neemt u contact met ons op.
E-mail: info@europesecurity.eu
Telefoon: 0541 - 352 952

Voorkom inbraak, diefstal, overval en brand met de beveiligingsoplossingen van EuropeSecurity.

BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN
EuropeSecurity heeft een ruim assortiment beveiligingsoplossingen, bestaande uit:
inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, intercom, toegangscontrole, noodverlichting,
kluizen en camerabewaking. Onze adviseurs en eigen
monteurs zijn gespecialiseert in deze beveiligingsoplossingen
en geven u graag een persoonlijk advies op maat.

CCV/BORG GECERTIFICEERD
EuropeSecurity is een modern, CCV/BORG gecertificeerd
beveiligingsbedrijf. Met onze 30 jaar ervaring ontzorgen wij u
van advies tot installatie, oplevering, 24/7 service en nazorg van
alle beveiligings-systemen.
EuropeSecurity blijft altijd op de hoogte van de nieuwste
innovaties in de technische beveiliging. Daarnaast werken wij
alleen met eigen opgeleide technici.

CERTIFICATIES VAN EUROPESECURITY

Storing?
Bel 0541 - 352 952
ONDERHOUD AAN UW BEVEILIGINGSSYSTEEM
Wij bieden u een onderhoudsabonnement aan waarmee wij
zorg dragen voor het jaarlijks onderhoud. Afwijkingen en
vernieuwingen worden elk jaar conform uw Programma van
Eisen (PvE) en de CCV/BORG richtlijnen opnieuw geïnventariseerd.
Onze technici kunnen 90% van alle voorkomende systemen
onderhouden en servicen. Relaties met een onderhoudsabonnement genieten van een groot aantal voordelen.
Lees meer: europesecurity.nl

