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NIEUWE VERSIE BEVEILIGINGSWIJZER 2014 GRATIS BESCHIKBAAR!
De BeveiligingsWijzer 2014 is op een aantal punten verbeterd. De richtlijn is geactualiseerd; er zijn nieuwe producten opgenomen en er zijn veel meer beveiligingsbedrijven
vermeld!
Deze BeveiligingsWijzer is gratis beschikbaar voor de erkende bedrijven. Hij wordt
door een aantal politieregio’s gebruikt tbv slachtoffers van woninginbraken. Maar
wordt ook verstrekt bij voorlichting, advisering en opleiding. Deze nieuwe BeveiligingsWijzer wordt aan alle relaties van het Beveiligingscentrum verzonden. Mocht u over
meer BeveiligingsWijzers willen beschikken, dan kunt u deze bestellen via onze website of via info@hetbeveiligingscentrum.nl

GRATIS LEGITIMATIEPAS PREVENTIEADVISEUR
OPLEIDINGEN POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN 2014
Indien u de opfristraining volgt bij het Beveiligingscentrum kunt u gratis een legitimatiepas aanvragen. Op deze pas staat uw pasfoto, naam en de expiratiedatum van
uw certificaat Preventieadviseur vermeld, u kunt zich zo makkelijk legitimeren indien
bewoners hierom vragen! Alle informatie over hoe u zo’n pas kunt aanvragen, krijgt u
bij de opfristraining.
Opfristraining Preventieadviseur
18 februari
11 maart
18 maart
25 maart
8 april
15 april
13 mei
20 mei
3 juni

Garderen
Hengelo
Nieuw Vennep
Zevenbergen
Raamsdonksveer
Soest
Lomm
Assen
Zelhem

optie: rondleiding Ten Hulscher Door & Window
optie: rondleiding EVVA
optie: rondleiding SecuProducts
optie: rondleiding Marenco
optie: rondleiding Assa Abloy
optie: rondleiding J.P.M. Kok
optie: rondleiding AMI

17 juni

Amersfoort

optie: rondleiding Mauer Locking Systems

optie: rondleiding Maco Beschläge

Meer informatie en de inschrijfformulieren vindt u op onze website:
www.hetbeveiligingscentrum.nl Neem gerust contact met ons op! 0317-465 567

Monteur
De Opleiding tot gecertificeerd Monteur PKVW staat gepland voor 16 april 2014 in
IJsselstein (Utrecht). De opleiding duurt 1 dag.

EXTRA DAG MOGELIJK BIJ OPLEIDING PREVENTIE ADVISEUR
Vanaf nu kan er optioneel een extra dag bijgewoond worden bij de opleiding Preventie
adviseur speciaal voor mensen die (nog) weinig ervaring hebben met hang-en sluitwerk en overige maatregelen. De Beveiligingswijzer wordt uitgebreid doorgenomen
als ook extra (praktijk) voorbeelden. De eerste extra dag wordt gegeven op 10 maart
2014 te Wageningen. Ook medewerkers die reeds het diploma preventie adviseur
hebben, maar nog weinig ervaring hebben met het PKVW, kunnen zich aanmelden
voor deze dag. De kosten bedragen € 250,00 pp. U kunt zich per mail opgeven:
info@hetbeveiligingscentrum.nl
Meer informatie vindt u op onze website: www.hetbeveiligingscentrum.nl

OPLEIDING NATIONALE BEVEILIGINGSRICHTLIJN (NBR)
Op 10 april wordt de opleiding gecertificeerd preventieadviseur NBR gegeven. Hierin
wordt de inhoud van de NBR-regeling en de beveiligingsrichtlijn NBR besproken. Een
NBR-preventieadviseur kan een verantwoord advies geven en beoordelen op basis van
de NBR Beveiligingsrichtlijn. Wanneer de NBR-preventieadviseur in dienst is van een
NBR-erkend beveiligingsbedrijf, is deze bevoegd tot het aanvragen van beveiligingscertificaten NBR. De opleiding duurt 1 dag en wordt afgesloten met een examen. Meer
informatie en de inschrijfformulieren vindt u op onze website:
www.hetbeveiligingscentrum.nl
Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar info@hetbeveiligingscentrum.nl

