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Oproep melden bijzondere werkwijzen van daders
Zoals u mogelijk uit eerdere berichtgeving hebt begrepen doen wij wederom een beroep op uw bereidwilligheid om bijzondere werkwijzen van daders van woninginbraken
te melden.
In samenwerking met het CCV inventariseren wij deze bijzondere werkwijzen om ervoor zorg te dragen dat de richtlijn voor beveiliging blijft aansluiten bij de praktijk.
Het is dus in ons aller belang!
Er zijn tot op heden incidentele meldingen gedaan over:
• Cilindertrekken
• Bezwijken van aangebrachte beveiliging
• Uitboren van cilinders
• Bijzondere aanvallen op raamsluitingen
Mocht u in het afgelopen jaar ook bijzondere inbraken zijn tegengekomen of bijzondere pogingen, dan vernemen wij dit graag via info@hetbeveiligingscentrum.nl.

Standaard opname- en adviesformulier PKVW + NBR
Het Beveiligingscentrum ontwikkelde in samenwerking met CB&V een standaard formulier voor opname en advies als leidraad voor alle aandachtspunten bij woningbeveiliging.
Ook voor de bedrijven die met de NBR richtlijn werken is een dergelijk formulier aangemaakt. Beide formulieren zijn te downloaden via onze website:
www.hetbeveiligingscentrum.nl (onder PKVW en NBR)
Mocht u nog aanvullende suggesties hebben, dan vernemen wij dit graag.

Opstart aanmaak BeveiligingsWijzer 2013
De verspreiding van de BeveiligingsWijzer is wederom een succes te noemen aangezien we weer bijna 200.000 exemplaren in 2012 hebben verspreid bij gemeenten, politie, woningcorporaties, beveiligingsbedrijven en overig. In deze nieuwe versie willen
we proberen verbeteringen door te voeren door QR-codes op te nemen, waardoor
montagevoorschriften eenvoudiger zijn te raadplegen.
Wij streven ernaar om in de komende versie nog meer goedgekeurde producten opgenomen te hebben ter verduidelijking van de toepassingsmogelijkheden.

Extra opfristraining PKVW 11 december 2012 in IJsselstein (Utr)
Vanwege extra veel belangstelling voor de opfristraining PKVW hebben wij nog een
opfristraining ingepland op dinsdag 11 december te IJsselstein (utr). Mocht u dus nog
dit jaar de opfristraining willen volgen, dan kunt u zich ook voor deze locatie aanmelden. (Optie rondleiding/productpresentatie HMB profittools)
Tevens zijn de nieuwe data en locaties voor de eerste helft 2013. Deze kunt u terugvinden op onze website. Ook het inschrijfformulier kunt u op onze website downloaden: www.hetbeveiligingscentrum.nl

Opleiding monteur 19 december 2012
De Opleiding tot gecertificeerd Monteur PKVW wordt op 19 december gegeven in IJsselstein. De Monteur PKVW is de medewerker van een erkend PKVW bedrijf die feitelijk de woning beveiligd. Na deelname aan deze opleiding, kent de monteur de rol en
de taken van de monteur binnen het certificatieschema en de Beveiligingsrichtlijn van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen en is hij in staat conform Beveiligingsrichtlijn en de
montagehandleidingen te monteren. U kunt zich nog opgeven voor deze training. Het
inschrijfformulier vindt u op onze website: www.hetbeveiligingscentrum.nl

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar info@hetbeveiligingscentrum.nl

