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No Cure We Pay
Mobiele camerabewaking

De voordelen van onze intelligente  
camerabewaking
• Unieke No Cure We Pay-garantie, dus € 0,00 eigen risico

• Korting premie CAR-verzekering

• 24/7 toezicht op uw bouwplaats

• 100% tevredenheidsgarantie

• Alarmverificatie

• Beoordelingsrichtlijnen KIWA mogelijk tot niveau 4

• Geen kosten bij loos alarm

• Flexibel, snel inzetbaar en schaalbaar 

• Prominent aanwezig dus sterk preventieve werking

       

Direct toepasbaar voor de beveiliging van:
 • Waardevolle materialen, brandstofopslag, ketenparken,
    aggregaten, bronbemalingen, rijplatenbanen, containers,
    bouwplaatsen, spoorbanen, kabeltracés en evenementen. 



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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Bouwplaatsbeveiliging

Onze unieke No Cure We Pay garantie
Dankzij de unieke No Cure We Pay-garantie van Hillson is 
uw bouwplaats uitstekend beveiligd en heeft u € 0,00
eigen risico.

24/7 toezicht op uw bouwplaats
Het intelligente camerasysteem van Hillson brengt uw 
bouwplaats 24/7 in beeld. Camerabeelden worden continu 
opgenomen. Detectie geschiedt automatisch na
inschakeling.

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 op-
zeggen. 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 bewa-
king van meer dan 1500 bouwprojecten. Bijna alle gebrui-

kers 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.

Alarmverificatie
Alle alarmmeldingen worden door onze meldkamer op 
basis van camerabeelden geverifieerd en mogen daarom 
rechtstreeks aan de politie doorgegeven worden. Geverifi-
eerde meldingen krijgen de hoogste prioriteit; de politie is 
binnen 15 minuten ter plaatse.

Beoordelingsrichtlijnen KIWA niveau 4
Hillson adviseert en installeert volgens de beoordelings-
richtlijnen voor bouwplaatsbeveiliging van KIWA tot aan 
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 detectie-
gebieden.

Mogelijkheden
De mobiele cameramast is leverbaar met verschillende 
camera opties voor detectie afstanden tot meer dan 200 
meter! Indien wenselijk ook leverbaar met een nood-
stroomvoorziening tot 100 uur of zelfs volledig autonoom.


