Bouwbeveiliging
Camerabewaking
Horeca / Evenementen
Alarmopvolging
Mobiele Surveillance
Objectbeveiliging

Horeca/Evenementen beveiliging

Alarmopvolging / Mobiele Surveillance

24 uur per dag
7 dagen per week.

Horeca/Evenementenbeveiliging & Objectbeveiliging
Of het nu om horeca, evenement- of objectbeveiliging gaat,
H&G Security B.V. zorgt altijd voor de juiste
beveiliger op de juiste plaats.

Ook directe
opvolging bij
paniekmelding.

Bouwbeveiliging / Camerabewaking
Bouwbeveiliging, geavanceerd,
betaalbaar maar vooral goed !!!
• H&G Security levert, verhuurt en verzorgt
complete technische installaties ten behoeve
van bouwplaatsbeveiligingen.
• Camerabewaking, direct meekijken op computers,
tabloids of smartphones en/of recording van de beelden.
• Infrarood detectie (laserbeveiliging).
• Beveiligingsdiensten waaronder
alarmopvolging en/of mobiele surveillance.
• Aansluiting alarminstallatie naar
een particuliere alarmcentrale (PAC).

Bouwbeveiliging / Camerabewaking

Mobiele Alarm - Brandmeldings kit

BEDRIJFSINFORMATIE

Al meer dan 10 jaar ervaring !

Een complete alarm-/brandmeldinstallatie
in no-time geïnstalleerd.
Indien gewenst inclusief een particuliere alarmcentrale
(PAC) en beveiligingsdiensten waaronder
alarmopvolging en/of mobiele surveillance.

H&G Security B.V. is een regionaal beveiligingsbedrijf dat al ruim 10 jaar bestaat.
Ed Heskes en Rob de Groot waren beide werkzaam in de beveiliging, voornamelijk begonnen
in de horeca en op evenementen, braderieën en feesten.
Na hun besluit om samen te gaan werken is H&G Security opgericht en is het bedrijf in
de loop der jaren uitgegroeid tot een toonaangevend beveiligingsbedrijf in regio,
waarin zij kordaat optreden en zij vele vormen van beveiliging aanbieden.
Sinds een aantal jaren maakt alarmopvolging en mobiele surveillance voor particulieren
en bedrijven een belangrijk deel uit van de diensten van H&G Security.
In 2011 heeft H&G security zich gevestigd in een nieuw bedrijfspand in Naaldwijk,
van waaruit zij snel en effectief het werkgebied kunnen bedienen.

Contact gegevens:
H&G Security B.V.
Slotenmakerstraat 5 / 2672 GC Naaldwijk
Tel. 0174 - 244400 / info@hg-security.nl
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