OPLOSSINGSGERICHT, BEWEZEN DOELTREFFEND

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.
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Hillson installeert en adviseert volgens de beoordelingsrichtlijnen voor bouwplaatsbeveiliging van
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