
VDP serVice & onDerhouD

ServiceOnderhoud.indd   1 2-5-2007   11:49:22



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.

Storingen
Een beveiligingssysteem heeft alleen zin als het probleemloos werkt. 
Daar moet u blind van op aan kunnen. Daarom zijn onze gespecialiseerde 
servicemonteurs 24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat om storingen 
direct te verhelpen. Wij merken storingen vanuit ons hoofdkantoor in 
Nijmegen direct op en gaan meteen tot actie over. Preventief onderhoud 
voorkomt storingen. Daarom is het belangrijk dat uw systemen regelmatig 
worden gecontroleerd. Onze servicemonteurs zijn u graag van dienst.

Onderhoud
Preventief onderhoud voorkomt storingen. VDP Beveiligingstechnieken 
neemt u die zorg graag uit handen. Snel en efficiënt. Speciale onderhouds-
contracten op maat zorgen ervoor dat uw installatie altijd probleemloos 
functioneert. En dat is een veilig/vertrouwd gevoel. Het onderhouden 
van nieuwe- en bestaande brandmeldinstallaties conform de NEN2654 
1-2 vereist kennis van zaken. Als Erkend Branddetectiebedrijf verzorgt 
VDP Beveiligingstechieken voor u de vereiste maandelijkse- en jaarlijkse 
controles teneinde de nominale staat te waarborgen. Ook de (O)pgeleid 
(P)ersoon-controles voeren wij volgens een vast stramien voor u uit, zodat 
uw eigen medewerkers hier niet mee belast hoeven te worden.

Aanpassingen aan bestaande systemen
Soms moet er wat veranderen. U wilt een kast verschuiven, er komt 
een kleine verbouwing of uw wilt in verband met schilderwerk de 
detectoren tijdelijk verwijderen, onze monteurs helpen u uit de 
brand. Heeft u geen systeem van VDP Beveiligingstechnieken, het 
maakt niets uit. Onze adviseur komt graag bij u langs.

een zaak van vertrouwen
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