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VDP Beveiligingstechnieken is een BORG-gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf. 

Daarnaast zijn wij een Erkend Branddetectiebedrijf en NEN-ISO-9001 gecertificeerd. 

Uiteraard kunnen wij alle benodigde (verzekerings-)documenten voor u opmaken. Kwaliteit 

staat bij VDP beveiligingstechnieken hoog in het vaandel. Juist om deze reden werken 

wij alleen met gecertificeerde componenten en erkende leveranciers. Wij werken voor 

(semi)overheidsdiensten, bedrijven en particulieren. Elke klant heeft een andere behoefte 

en krijgt dus een oplossing op maat.
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VDP Beveiligingstechnieken is sinds jaar en dag de specialist in 

inbraak- en brandbeveiliging voor (semi)overheidsinstellingen, 

bedrijven en particulieren in geheel Nederland. Betrouwbaar, 

-want beveiliging is een zaak van vertrouwen-, snel en profes-

sioneel en altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 

in onze branche. U kunt bij ons terecht voor installatie en

service & onderhoud aan inbraak- en branddetectiesystemen,

ontruimingsinstallaties, noodverlichting, camera–observatie,

toegangscontrole, data & telefonie.

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
Als Erkend Branddetectiebedrijf is VDP Beveiligingstechnieken in 

staat uw pand  te voorzien van een brandmeldinstallatie inclusief 

ontruimingsalarm. Het gehele traject van advies, aanvraag eisende 

partij, aanleg, inbedrijfstelling en certificering wordt door VDP 

Beveiligingstechnieken verzorgd. Wij zetten de geformuleerde eisen 

van een gemeente (voortvloeiend uit een bouw- en/of gebruiks-

vergunning), of de voorwaarden van uw verzekeraar, om in een 

professioneel en betrouwbaar brandmeld- en ontruimingssysteem.

Alle systemen voldoen aan de regelgeving van het NCP en de normen 

NEN 2535/NEN 2575. Het opstellen van een Programma van Eisen 

(PvE) en het opmaken van een Rapport van Oplevering (certificering) 

is een belangrijk onderdeel binnen de regelgeving. 

een zaak van vertrouwen

Brandmeld.indd   2 2-5-2007   11:43:21

Nijmegen
Biezenstraat 75
6541 ZP  Nijmegen
tel: 024 378 22 33

Venlo
Postbus 723
5900 AS  Venlo
tel: 077 354 22 00

info@vdp-beveiliging.nl
www.vdp-beveiliging.nl




