
COLLECTIEVE BEVEILIGING IN GEMEENTE HOUTEN
SBBH in samenwerking met gemeente Houten, Ondernemend Houten en Multiwacht

Collectieve beveiliging door heel Houten
De Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Houten (SBBH) is een initiatief van de 
bedrijfsverenigingen, gemeente en politie. Zij realiseert de collectieve beveiliging op 
de bedrijventerreinen en buitengebieden in de gemeente Houten middels mobiele 
surveillance. De stichting geeft daarmee vorm aan een publiek private samenwerking 
waarbij de overheid en het bedrijfsleven samenwerken. 

Samenwerken is belangrijk
Een goede samenwerking is nodig voor een optimale beveiliging:
- Samen sta je sterker
- Naast de actieve beveiliging is er ook aandacht voor preventie
- Er is maximale aandacht voor alle aangesloten deelnemers. 

Mobiele surveillance  
De surveillance op de bedrijventerreinen wordt naast de politie verzorgd door Multiwacht, 
het beveiligingsbedrijf dat gevestigd is in Houten. De mobiele surveillance wordt 
uitgevoerd op werkdagen tussen 19.00 en 07.00 uur en in het weekend en op feestdagen 
24 uur per dag. 

Waar wordt op gelet?
Gedurende deze tijden is frequent een mobiele surveillant aanwezig op de bedrijven-
terreinen. De surveillant let op verdachte situaties, voertuigen en personen die zich in 
het gebied bevinden en neemt actie indien nodig. Daarnaast wordt gelet op de openbare 
ruimte en worden defecte lantarenpalen, grofvuil en obstakels gemeld aan de betreffende 
instellingen.

Alarmopvolging  
In geval van een alarmmelding (via particuliere alarmcentrale) volgt de surveillancedienst 
het alarm op en inspecteert uw pand op verbrekingen en onregelmatigheden. Door 
aanwezigheid van de beveiligingsauto in Houten, is er een zeer snelle reactie bij een 
alarm. Dit voorkomt eventuele vervolgschade en schrikt inbrekers af.



KEUZEVRIJHEID IN BEVEILIGINGSOPTIES
U bepaalt zelf welke mate van beveiliging bij u past

  Collectieve Preventieve Aansluiting Alarm Prijs
  beveiliging surveillance alarmcentrale opvolging per jaar

  Pakket 1                           € 295,-

  Pakket 2                          € 495,-

  Pakket 3                           € 495,-

  Pakket 4                           € 595,-

Bij alarmopvolging zijn de kosten per alarm € 40,- (max. 1 uur aanwezig).

Aansluiting alarmcentrale betreft AL1. Voor AL2 (extra beveiligde verbinding) geldt een meerprijs.

KOSTEN COLLECTIEVE BEVEILIGING PER JAAR

Samen maken we 
Houten veilig!

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET SBBH

Telefoon:  030 - 7630 630
Email:       info@sbbhouten.nl


