Criminaliteit? Lees deze brochure aandachtig om dit te voorkomen!
Diefstal, vernieling, brand, overvallen en inbraak kunnen u veel overlast en schade brengen.

Beveiliging op maat = veiligheid
Onafhankelijke en objectieve advisering voor
bestaande bouw en nieuwbouw
Voorlichting en promotie
Workshops
Onderzoek bouwkundige beveiliging
Opleidingen
Helpdesk
Kenniscentrum

Postbus 324, 6700 AH Wageningen
Telefoon: 0317 - 465 567
Fax:
0317 - 452 131
E-mail: info@hetbeveiligingscentrum.nl
Website: www.hetbeveiligingscentrum.nl

Nationale
Beveiligingsrichtlijn
Ontwikkeld door belangenorganisaties en beveiligingsspecialisten

Richtlijn voor het (bouwkundig) beveiligen van:
bedrijfspanden
winkels
scholen
woningen
overige panden

Wat biedt NBR?

Beveiliging op maat = veiligheid

•

Een oplossing voor verantwoorde bouwkundige beveiliging;

•

Maatwerk afgestemd op de risico’s van de gebruiker(s);

•

Géén beperking voor certificering van correcte beveiliging;

•

Oplossingsgericht;

•

Gebruiksvriendelijke oplossingen;

•

Oplossingen met inachtneming van wettelijke bepalingen;

•

Beoordelen van bestaande situaties;

•

Géén overbodige regels en administratie;

•

Een onafhankelijke, toegankelijke en laagdrempelige aanpak;

•

Veelal premievoordeel bij verzekeraars.

Hoe is
is de
de kwaliteitszorg
kwaliteitszorg van
van de
de NBR
NBR geregeld?
geregeld?
Hoe

Een leven zonder inbraken zou mogelijk moeten zijn maar de realiteit is vaak anders. In Nederland wordt jaarlijks ruim 100.000

•

Verankerd in de NBR-Regeling 2009;

keer ingebroken. Ook bedrijven, winkels en scholen vallen vaak ten prooi aan inbrekers of vandalen. De schade die dit tot gevolg

•

Bewaking door College van Deskundigen en Belanghebbenden;

heeft is groot en betekent vaak grote hinder voor de voortgang van de bedrijfsvoering. En het gevoel van veiligheid is verdwenen…

•

Richtlijn gebaseerd op geteste oplossingen;

•

Advisering door opgeleide kwalitatieve adviseurs;

Het Beveiligingscentrum richt zich op beveiliging van woningen, bedrijfspanden, winkels, scholen en overige panden door het

•

Inspecties (steekproeven) op het opgeleverde werk;

toepassen van onder andere de Nationale Beveiligingsrichtlijn (NBR). Bij het beveiligen van de panden gaat het naast het beveiligen

•

Bedrijfserkenningen;

ook over veiligheid. Voorlichting en advisering over het toepassen van de juiste organisatorische maatregelen is daar de sleutel voor.

•

Periodieke controle bij NBR erkende (beveiligings)bedrijven.

De praktijk heeft al vele jaren bewezen dat een juiste (bouwkundige) beveiliging samen met de organisatorische maatregelen de
kans op inbraak met 95% doet afnemen.

Wat is de Nationale Beveiligingsrichtlijn (NBR)?

Wie is het Beveiligingscentrum?

•

Een verantwoorde bouwkundige beveiligingsrichtlijn voor bedrijfspanden, winkels, scholen en woningen;

De stichting Beveiligingscentrum is een dienstverlenende organisatie gespecialiseerd in inbraakwerendheid. De stichting wil

•

Een richtlijn voor het bouwkundig beveiligen op meerdere niveaus:

een maatschappelijke bijdrage leveren aan veiligheid. Het Beveiligingscentrum is onafhankelijk en werkt klantgericht. Ervaren

- standaard beveiliging
- zware bouwkundige beveiliging
- maatwerk
•

Een pakket van organisatorische maatregelen afgestemd op de klasse van beveiliging;

•

Aandacht voor rook- en branddetectie en signalering;

•

Een richtlijn met aanbevelingen op maat.

medewerkers kunnen u objectief adviseren over de Nationale Beveiligingsrichtlijn en ook het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

