
Natuurlijk wilt u dat. Maar hoe gaat u dat bereiken? Met alleen ‘doe-het-zelf’-materialen houdt 

u een inbreker niet tegen! Een inbreker is een professional, die u alleen met professionals kunt 

stoppen. Professionals van een betrouwbaar beveiligingsbedrijf. 

U wilt echt veilig wonen?

Maar hoe kunt u weten of een beveiligingsbedrijf 

professioneel en betrouwbaar is? 

Iedereen kan in Nederland een beveiligingsbedrijf 

beginnen. De overheid houdt hier geen toezicht op. En 

u wilt vast niet ‘iedereen’ over de vloer hebben. Het gaat 

tenslotte om uw veilig-heid. Dus zoekt u een bedrijf dat 

aantoonbaar te vertrouwen is. 

Maar hoe herkent u een betrouwbaar 

beveiligingsbedrijf?

Zekerheid krijgt u door te kiezen voor één van de zes-

honderd beveiligingsbedrijven die aangesloten zijn bij de 

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven. U herkent hen 

aan het bovenstaande logo.

veilig en betrouwbaar



veilig en betrouwbaar

Dus wilt u zekerheid over betrouwbaarheid en vakmanschap?

Kies dan voor een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf. 

U vindt ze op www.veb.nl of via:

Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven

Jaap Bijzerweg 8D

3446 CR  Woerden

telefoon +31(0)348 421 251

e-mail info@veb.nl

website www.veb.nl

Van een bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf kunt u verwachten dat:

  medewerkers over een door justitie afgegeven Verkla-

ring van Betrouwbaarheid en/of Verklaring Omtrent 

Gedrag en de vereiste vakdiploma’s beschikken.

  het zich houdt aan door de VEB gehanteerde kwaliteits-

regels en de wettelijke eisen die aan een beveiligings-

bedrijf worden gesteld.

  het een opgeleverde installatie kan voorzien van een 

VEB kwaliteitsdocument; het zogenaamde opleverings-

bewijs of certifi caat.

  het u een beveiligingsadvies geeft dat voldoet aan de 

eisen die verzekeraars stellen, zodat u bij een eventuele 

schade geen extra eigen risico draagt of zelfs uw claim 

geweigerd wordt.

  het u na oplevering een VEB-kwaliteitsgarantie verstrekt. 

Voor u is dat het bewijs dat uw beveiliging voldoet aan 

de strenge kwaliteitseisen die de VEB en uw verzekeraar 

stellen.

  u bij problemen met het bedrijf terecht kunt bij het 

secretariaat van de VEB.

  er wordt samengewerkt tussen bouwkundige en 

elektronische installateurs, particuliere alarmcentrales 

en surveillancediensten, zodat u desgewenst een com-

plete oplossing krijgt.

  het voor expertise of extra capaciteit terecht kan bij 

collega-bedrijven in de buurt.

  het er alles aan zal doen om kwalitatief goed werk te 

verrichten, omdat terechte klachten kunnen leiden tot 

verwijdering uit de vereniging.

     

De VEB is de grootste branchevereniging op het gebied van beveiliging en telt zo’n 

600 aangesloten beveiligingsbedrijven. Bedrijven kunnen alleen lid worden als zij voldoen 

aan strenge eisen op het gebied van vakkundigheid en betrouwbaarheid. Hierop vindt 

jaarlijks een inspectie plaats, waarbij ook opgeleverd werk wordt gecontroleerd.

Wie is de VEB?


