
OPLOSSINGSGERICHT, BEWEZEN DOELTREFFEND

No Cure We Pay
Bouwplaatsbeveiliging
Alle voordelen van intelligente
camerabewaking

• No Cure We Pay-garantie

• 24/7 toezicht op uw bouwplaats

• 100% tevredenheidsgarantie

• Alarmveri� catie

• Beoordelingsrichtlijnen KIWA niveau 4

• Geen eigen risico

• Korting op uw CAR-verzekering

• Geen kosten door loos alarm

•  Flexibel, snel inzetbaar en naar
behoefte uit te breiden

24/7
toezicht met 
intelligente 

camera’s



Alle voordelen van
intelligente camera-
bewaking 

No Cure We Pay garantie
  Dankzij de unieke No Cure We Pay-garantie

van Hillson is uw bouwplaats uitstekend
beveiligd zónder eigen risico. 

24/7 toezicht op uw bouwplaats
  Het intelligente camerasysteem van Hillson

brengt uw bouwplaats 24/7 in beeld. Camera-
beelden worden continu opgenomen.
Het automatisch signaleren en melden van
onregelmatigheden schakelt u zelf in. 

100% tevredenheidsgarantie
  Heeft u ondanks het intelligente camerasysteem 

toch nog overlast door diefstal of vandalisme?
Dan kunt u de huur van uw systeem per dag
kosteloos opzeggen. De ontstane schade wordt 
bovendien op basis van de No Cure We Pay-
garantie door Hillson vergoed. 

Voorkom schade en frustratie door
diefstal en vandalisme
  Het intelligente camerasysteem is al ingezet voor de 

bewaking van meer dan 750 bouwprojecten. Bijna 
alle gebruikers hebben aangegeven na installatie 
geen schade door diefstal en vandalisme meer te 
hebben gehad. In circa 50% van de alarmmeldingen 
met politie-inzet worden verdachten aangehouden.

Alarmveri� catie
  Alle alarmmeldingen worden door onze

eigen meldkamer op basis van camera-
beelden geveri� eerd en mogen daarom
rechtstreeks aan de politie doorgegeven
worden. Geveri� eerde meldingen krijgen de
hoogste prioriteit; de politie is binnen
15 minuten ter plaatse. 

Beoordelingsrichtlijnen KIWA niveau 4
  Hillson installeert en adviseert volgens de beoor-

delingsrichtlijnen voor bouwplaatsbeveiliging van 
KIWA niveau 4. Voor u en uw verzekeraar betekent 
dit zekerheid op het gebied van service, onderhoud 
en kwaliteit. Zo maken wij heldere afspraken over 
gegarandeerde detectiegebieden. 
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