
Ter Doest Beveiliging is een BORG erkend 
 beveiligingsbedrijf. Dit betekent dat we BORG 
certificaten en BORG  opleveringsbewijzen 
 mogen uitgeven. Deze worden door steeds 
meer verzekeraars verplicht gesteld. De  eigenaar 
van een alarmsysteem kan hiermee  aantonen 
bij zijn  verzekeraar dat zijn alarmsysteem 
deskundig en betrouwbaar is  aangelegd en 
wordt  onderhouden volgens de geldende 
 installatievoorschriften.

Ter Doest Beveiliging
Het Uding 33
7496 DC Hengevelde
 
T.  +31 (0)547 38 84 25
M.  +31 (0)6 137 623 65
 

info@terdoestbeveiliging.nl
www.terdoestbeveiliging.nl

Borg beveiligingsbedrijf

Wij komen graag bij u langs om onze beveiligingssystemen te 
demonstreren. We kunnen u aan de hand van een  demokoffer 
de volledige werking van onze installaties laten zien en 
 informeren u over de mogelijkheden. Maak hiervoor gerust 
vrijblijvend een afspraak!

Demonstratie?

Bedrijfsgegevens

Ter Doest Beveiliging
Ter Doest Beveiliging is een allround 
 beveiligingsbedrijf voor zowel de zakelijke als 
de particuliere markt. Wij ontwerpen, installeren
en onderhouden hoogwaardige technische
beveiligingssystemen voor woningen en 
 bedrijfspanden. Voor iedere situatie hebben wij 
een passende oplossing.

• Advies & ontwerp op maat

•  Installatie

•  Onderhoud

•  Certificering

akkundig

eilig

ertrouwd

WWW.TERDOESTBEVEILIGING.NL

Brandbeveiliging 

Toegangscontrole

Inbraakbeveiliging

Camerasystemen



Met een toegangscontrolesysteem is uw bedrijfspand continu
beveiligd. Van binnen- en buitenaf, tijdens en na werktijd.
U bepaalt zelf wie, wanneer en waar toegang heeft en alles
is eenvoudig traceerbaar. De preventieve werking van 
 toegangscontrole vermindert ongewenste indringing en 
diefstal binnen uw bedrijf. 

Cameratoezicht voorkomt veel criminaliteit, maar camera’s
kunnen ook in andere situaties heel functioneel worden in-
gezet. Denk daarbij aan het monitoren van bedrijfs processen 
of gewoon zien wie er bij u voor de deur staat. Ter Doest 
Beveiliging levert de scherpste camerasystemen voor iedere 
toepassing. Wij adviseren u over de plaatsing van de juiste 
camerasystemen en verzorgen ook de installatie en instructie.

Wat de oorzaak ook is, brand heeft vaak 
grote gevolgen. Het tijdig signaleren van 
een  beginnende brand kan schade flink 
 beperken en zelfs levens redden.  
Ook  overheid en verzekeraars eisen steeds 
 vaker een brandmeldsysteem.  Rookmelders; 
 alarmering;  meldsystemen: wij geven advies 
en installeren complete brandmeldinstallaties 
die aan alle veiligheidseisen voldoen.

Voordelen elektronische toegangscontrole:
•  Eenvoudige bediening

•  Rapportage van alle gebeurtenissen

•  Aan- en afwezigheidsregistratie

•  Afschrikkende werking

•  Verminderde kans op criminaliteit en diefstal

•  Rookmelders, handmelders, sirenes

•  Melding naar alarmcentrale van de brandweer,  

 mobiel of vast nummer.

•  Aansturing blusinstallaties

Ter Doest inbraakbeveiliging:
• Eenvoudig te bedienen

•  Op afstand in- en uit te schakelen

•  Alarmmelding naar meldkamer,  

 mobiel of vast nummer

•  Installatie kan voorzien worden van 

 BORG certificaat of BORG opleverings- 

 bewijs 

•  Geeft een veilig gevoel!

Brandbeveiliging

Toegangscontrole

Inbraakbeveiliging: 
een geruststellend gevoel Camera systemen

Of het nu om een bedrijfspand gaat of
om de thuissituatie, inbraakbeveiliging
geeft een geruststellend gevoel.    
Ook wanneer u niet aanwezig bent, 
is uw eigendom met onze inbraak-
detectiesystemen optimaal beveiligd.
Voor iedere situatie maken we in
overleg een beveiligingsplan op maat.
Wij installeren, programmeren en 
 leveren u de installatie gebruiksklaar op.
Onze anti-inbraaksystemen zijn zeer
gebruiksvriendelijk en van de hoogste
kwaliteit, zodat geen indringer 
 onopgemerkt blijft!

•  Toezicht

•  Intercom (zien wie er voor de deur staat)

•  Monitoring bedrijfsprocessen

•  Op afstand te bekijken en eventueel te   

 bedienen (bijv. met app op smartdevice)


