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1. Inleiding

Every Security staat al vanaf 2013 voor hoogwaardige kwaliteit als het gaat om het leveren van veilig-
heidsdiensten. Wij zijn een eigentijds, vooruitziend en meedenkend beveiligingsbedrijf dat landelijk 
werkt. Every Security is gespecialiseerd in evenementen, horecabeveiliging, media & sport , toezicht 
en het bewaken van objecten. Het management van ons bedrijf heeft ruim 20 jaar ervaring in deze 
branche. Onze beveiligers worden zorgvuldig geselecteerd op representatie en vakbekwaamheid 
en hebben bovendien een ruime ervaring. Vanzelfsprekend beschikken zij over de vereiste vak -en 
kaderdiploma’s.

Omdat iedereen mensen kan leveren, hanteren wij de stelling dat het leveren van kwaliteit onze 
kracht is. Wij zijn niet de grootste op de beveiligingsmarkt, kwalitatief behoren we tot de besten. 
Onze medewerkers en opdrachtgevers hebben een naam en voelen zich daarom geen nummer.

U VRAAGT - WIJ LEVEREN

In het logo van Every Security 
is de vuurtoren opgenomen. 

Licht voor een veilig thuis komen.
Iedereen heeft recht op een 
veilig gevoel en omgeving

2. Winkelcentra en Evenementenbeveiliging

Winkelcentra en Evenementen werken als een magneet op sommige mensen met foute bedoelingen 
en een “losse moraal”. Door inzet van winkelbeveiliging op een van de vier niveaus 0, 1, 2 en 3 wordt 
derving door winkeldiefstal tot een minimum beperkt. 
Onder controle dus? Wel zo belangrijk.

Veilig winkel klimaat in en om de winkels
in en om de winkels is een veilig en aangenaam winkelklimaat een keiharde eis voor de toestroom 
van de consument! Hangjeugd, daklozen, junks, mensen die zich gedragen als ongeleide projectielen, 
al dan niet in groepen samenscholend, komen vaak erg intimiderend over en schrikken daardoor de 
winkelende consument af.

Vaardigheden juist hier belangrijk
De vaardigheden van de beveiliging van Every Security zijn hier een enorme pré. Allereerst is het 
effect van ‘vreemde ogen dwingen’ niet te onderschatten. Beveiligers met een serieuze uitstraling 
voorkomen veel ellende. Deze beveiligers van Every Security weten hoe ze mensen van allerlei 
bevolkingsgroepen het beste kunnen benaderen. Hun sterke eigenschappen zijn in het verleden 
doorslaggevend gebleken:

• klantvriendelijkheid
• gastheerschap
• daadkracht
• doortastendheid
• en communicatieve vaardigheden.

Situaties bekijken en soepel oplossen en afhandelen is hun expertise . Preventief, anticiperen en 
vroegtijdig ingrijpen, waardoor escalaties kunnen worden voorkomen. Dát is waar beveiligers van 
Every Security in uitblinken. Juist daarom wordt Every Security vaak gevraagd voor de beveiliging van 
winkels, evenementen en objecten.
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3. Bouwplaatsbeveiliging

Het is bouwend Nederland helaas wel bekend: diefstal, vernielingen en sabotage. Naast de directe 
financiële schade, heeft dit ook indirecte schade tot gevolg, zoals vertraging van het bouwproject. 
Met Every Security heeft u goed getrainde beveiligers en hondengeleiders tot uw beschikking die dit 
kunnen waarnemen.

Wij beveiligen uw bouwproject zo nodig dag en nacht. Van toegangscontrole overdag tot permanent 
toezicht ’s nachts. We zien toe op de naleving van de verplichte veiligheidsmaatregelen en controleren 
toeleveranciers, onderaannemers en ook uw eigen medewerkers. Wij beschikken over full HD camera-
systemen die zowel overdag als in de nacht kunnen waarnemen. U bent in staat om de beelden 
vanaf een afstand te bekijken op iedere locatie via een Modem die geïnstalleerd kan worden. Tal 
van mogelijkheden waar we de veiligheid kunnen controleren en waarborgen tot zover het maar 
mogelijk is.

4. Gastheren en Gastvrouwen

Voor speciale en besloten feesten, bijeenkomsten en winkelbeveiliging kunt u onze gastheren en 
gastvrouwen inzetten. U kunt rekenen op representatieve beveiligers die beschikken over goede 
communicatieve vaardigheden. Onregelmatigheden worden tactisch en discreet opgelost. 

Deze diensten zijn bij uitstek geschikt voor gebeurtenissen waarbij belangrijke gasten komen en 
controle en toezicht van belang is. Onze gastheren en gastvrouwen zijn ervaren beveiligers. Ze 
kunnen dus ook de toegangscontrole uitvoeren en de bezoekersstroom reguleren. Ongewenste of 
lastige bezoekers worden geweerd. U kunt ons inzetten voor bruiloften, recepties, besloten feesten, 
congressen, vergaderingen en politieke bijeenkomsten.

De gastheren en gastvrouwen  die worden ingezet in de winkels van onze opdrachtgevers rapporteren 
na einde van de dienst schriftelijk aan de contactpersoon die operationeel verantwoordelijk is voor de 
inzet van deze personeelsleden.
Er wordt door Every Security een rapportage bijgehouden over eventuele bijzonderheden, tijdens de 
dienst bij onze opdrachtgevers. Na afloop vindt, indien gewenst, een evaluatie plaats mede op basis 
van deze rapportages. Bij deze evaluatie is dan altijd een medewerker van Every Security aanwezig.
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5. Horecabeveiliging en Portiersdiensten

Every Security heeft ervaren horecabeveiligers in dienst die voldoen aan de wettelijke eisen die zijn ge-
steld door het Ministerie van Justitie, zodat de veiligheid binnen uw onderneming zo optimaal mogelijk 
wordt gewaarborgd. 

Helaas vinden in het uitgaansleven nogal eens vervelende incidenten plaats. Veel horecaondernemers 
worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag, geweld en klanten die worden lastigvallen.
Every Security beschikt over de juiste ervaring en professionaliteit om een veiligheidsplan te maken 
voor iedere horecagelegenheid.

Verder kunnen wij zorgen voor een klantvriendelijk deurbeleid, waardoor uw gasten en uw personeel 
kunnen genieten van een veilige en gezellige avond.

De horecaportiers, dit zijn onze gastheren en gastvrouwen, werken nauw samen met politie en justitie.

Helaas kunnen zich altijd incidenten voordoen in iedere willekeurige horecagelegenheid. Wij staan 
er dan om deze mogelijke incidenten al aan de voorkant te signaleren en ook direct een passende en 
vriendelijke oplossing te bieden, voordat het kan escaleren.

We hebben geïnvesteerd in opleidingen voor onze mensen. Onze beveiligers zijn opgeleid om een 
sociaal wenselijk veiligheidsbeleid te voeren en aandacht te geven aan de mensen. De bezoeker staat 
immers altijd centraal. 

Daarom zijn onze beveiligers in staat zich de rol van een gastheer en gastvrouw aan te meten. Onze 
beveiligers stralen de filosofie van uw (horeca)onderneming uit en zullen er altijd voor zorgdragen dat 
de bezoekers zich welkom en veilig voelen.

Daarom is het een belangrijk uitgangpunt voor ons om het gesprek aan te gaan en door het sociale 
contact met de bezoekers de veiligheid binnen uw (horeca)bedrijf te waarborgen.

6. Camera & Alarmsystemen

Zoekt u vaste of tijdelijke camerasystemen, dan kunt u bij ons terecht. Wij werken nauw samen met 
het bedrijf Safety Camera’s, die voor ons de camera’s installeren, demonteren en de service bieden 
op maat.

Verhoog de veiligheid van u zelf, de medewerkers en de consument. Camera’s en alarmbeveiliging 
speelt een steeds grotere rol in o.a. horecabedrijven, winkels, kantoren, privé huizen en supermark-
ten. Every Security levert FULL HD Camera’s die zowel dag en nacht een goed beeld weergeven. 
Deze beelden kunnen worden opgenomen en het is mogelijk deze beelden op afstand te bekijken. 
U kunt zowel bij ons camera’s kopen als huren. Advies is altijd op maat en we kunnen per mail een 
vrijblijvende offerte sturen. Achteraf kunnen we deze persoonlijk met u bespreken om na te gaan of 
alles volgens uw wensen is uitgewerkt.
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7. Artiesten of bezoekersvervoer

Every Security werkt ook nauw samen met het bedrijf Artiesten Vervoer, dat uw bezoekers op kan 
halen en wegbrengen. Voor zowel grote als kleine groepen. Wij kunnen ook uw V.I.P.-Artiest 
vervoeren van de luchthaven of elders per helikopter, vliegtuig, bus of luxe auto. Er zijn verschillende 
mogelijkheden bespreekbaar en vraag daarom eens vrijblijvend een offerte aan.

• Wij zijn 24/7 bereikbaar en actief.
• Elke bestemming is mogelijk, wij brengen u overal.
• Het Artiesten Vervoer wagenpark bestaat uit de nieuwste modellen.
• Onze auto’s zijn uitgerust met Wi-Fi zodat u altijd en overal online kunt zijn.
• Voor alle soorten telefoons zijn er opladers aanwezig in de auto.
• Eten en drinken is op aanvraag beschikbaar.
• Het is mogelijk om te pinnen in de auto.
• Exclusieve Artiesten Vervoer biedt ook professionele beveiliging aan.
• Auto’s, helikopters en jets kunnen naar wens voorzien worden van belettering.

7. Artiesten of bezoekers vervoer 
Every Security werkt ook nauw samen met het bedrijf Artiesten Vervoer dat uw bezoekers op 
kan halen en weg brengen. Voor zowel grote als kleine groepen. Wij kunnen ook uw V.I.P.-
Artiest vervoeren van de luchthaven of elders per helikopter, vliegtuig, bus of luxe auto. Er 
zijn verschillende mogelijkheden bespreekbaar en vraag daarom eens vrijblijvend een offerte 
aan.   
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8. Theater en Poppodiumbeveiliging

Organiseert u regelmatig voorstellingen in uw theater of (pop)podium? Every Security kan u op een 
uitstekende manier van dienst zijn met beveiliging. Onze gastheren en gastvrouwen verwelkomen 
uw bezoekers en beantwoorden de vragen, zodat uw bezoekers van een heerlijke middag of avond 
kunnen genieten. We kunnen zorgen voor de juiste informatieverstrekking zoals het begeleiden van 
bezoekers en de afhandeling van de inname van toegangstickets.

Gastheren en Gastdames
Every Security levert u representatieve gastheren en gastdames voor in en rondom het theater of 
op het podium. Bezoekers worden altijd vriendelijk te woord gestaan en tegelijkertijd houden ze op 
ieder moment de veiligheid van uw gasten in de gaten. We kunnen u net dat stukje meer service 
bieden, waardoor u zich kan concentreren op het concert, uw theatervoorstelling of de dancepro-
ductie. Gaat u binnenkort een catwalk première organiseren? Daar kunnen we u ook mee van dienst 
zijn, we zorgen er dan uiteraard voor dat we niet zichtbaar aanwezig zijn, zonder de veiligheid uit het 
oog te verliezen.

Resultaatgerichte samenwerking
Every Security is uw toonaangevende partner in het creëren van veiligheid in theaters en op podia. 
We hebben hier een zeer uitgebreide ervaring die we combineren met expertise binnen diverse 
vakgebieden en branches. We weten als geen ander welke beveiligingsvragen er spelen en hoe we 
u van dienst kunnen zijn met de juiste begeleiding van uw bezoekers. We hanteren kernwaarden 
als betrouwbaarheid, samenwerking en een resultaatgerichte aanpak als formule, waardoor u kunt 
rekenen op een uitstekende service van Every Security.



12 13

9. Onderwijsinstellingen

Veiligheid bij onderwijsinstellingen
In het onderwijs is beveiliging meer dan risicobeheersing. Een beveiliger moet overleg houden tussen 
zijn gastheren en gastvrouwen door bewaken van orde. Bij Every Security zijn we ons ervan bewust dat 
dit zeker in een omgeving met mondige leerlingen een lastige klus blijft.

Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de algemene veiligheid in en om het gebouw 
alsook de veiligheid van leerlingen en medewerkers. Daarbij spelen efficiëntie en kostenbeheersing 
een grote rol. Dat is de reden waarom steeds meer onderwijsinstellingen hun beveiligingsbehoefte 
uitbesteden aan particuliere beveiligingsorganisaties. Een onderwijsinstelling moet veilig zijn, dat wordt 
steeds belangrijker. Bijna de helft van de scholen heeft te maken gehad met een of meerdere inciden-
ten. Verbale agressie, diefstal, vandalisme en fysiek geweld zijn de meest voorkomende problemen.

Beveiligen van onderwijsinstellingen
Bibliotheken, scholen en onderwijsinstellingen zijn open instellingen waar iedereen een vrije toegang 
heeft. Door preventief toezicht met onder meer professionele en goed opgeleide beveiligers wordt de 
veiligheidsbeleving bij leerlingen, medewerkers en bezoekers verhoogd. Daarnaast moet het uitbreken 
van brand en andere calamiteiten worden voorkomen. En mocht zich dit op een of andere manier toch 
manifesteren, weten we wat de juiste handelingen zijn om alles in goede banen te leiden. De inzet van 
beveiliging is onmisbaar geworden voor diensten als objectbeveiliging en toezicht. Deze diensten in 
combinatie met advies en training voor uw medewerkers verlagen uiteindelijk de kans op deze calami-
teiten.

Risico en beveiligingsscan
De scan vormt de basis voor een conceptplan naar de juiste beveiligingsaanpak. Dit conceptplan vormt 
de basis voor de verdere gesprekken om uiteindelijk tot een op maat gesneden beveiligingsplan te ko-
men dat voldoet aan uw eisen voor de instelling of organisatie. Evaluatie en optimalisatie van het plan 
zal gedurende de totale looptijd van een opdracht plaatsvinden, er moeten altijd aanpassingen worden 
gemaakt voor de waarborging van uw veiligheid.

Optimale veiligheid voor onderwijsinstellingen
Onze beveiligers bewaken terreinen en objecten en zorgen ervoor dat het gevoel van veiligheid voor 
zowel leerlingen als personeel wordt vergroot. Wilt u meer weten over wat Every security voor u kan 
betekenen? Neem gerust contact met ons op.

10.  Hondenbewaking

Onze dienstverlening gaat verder waar anderen stoppen. Ons doel is dat u zich veilig voelt. Onze 
gecertificeerde en getrainde medewerkers voeren de taken vaak uit met gebruikmaking van bevei-
ligingshonden. Bewezen is dat de aanwezigheid van een beveiligingshond preventief werkt en het 
aantal criminele activiteiten direct wordt gereduceerd. En dat is toch in uw belang? Kortom: Met Every 
Security is de veiligheid van u en uw klanten gewaarborgd.  

10. Honden bewaking 
 
Onze dienstverlening gaat verder waar anderen stoppen. Ons doel is dat u zich veilig voelt. 
Onze gecertificeerde en getrainde medewerkers voeren de taken vaak uit met gebruikmaking 
van beveiligingshonden. Bewezen is dat de aanwezigheid van een beveiligingshond preventief 
werkt en het aantal criminele activiteiten direct wordt gereduceerd. En dat is toch in uw 
belang? Kortom: Met Every Security is de veiligheid van u en uw klanten gewaarborgd.  
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11. Sportevenementen, Verkeersregelaars

Risicofactoren rondom sportevenementen kunnen verschillen per activiteit en populariteit, afhanke-
lijk van de tak van sport of het soort spel. Supporters, bezoekers en ook de sporters komen met het 
doel om te winnen. Dan kunnen door spanningen de emoties hoog oplopen. Of het nu grote of kleine 
sportevenementen zijn, Every Security levert de beveiliging zonder dat de beleving van een toernooi 
of wedstrijd verloren gaat. Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor de juiste beveiliging op de 
juiste plaats. In een veilige omgeving zonder dat de sportieve beleving van de deelnemers, bezoekers 
en organisatie verloren gaat.  

Every Security biedt de professionele aanvullende diensten tijdens de beveiliging van een evenement. 
Representatieve en gastvrije beveiligers, gecertificeerde brandwachten, gespecialiseerde EHBO’ers en 
keurige chauffeurs die voor het vervoer van bezoekers zorgen; het zijn stuk voor stuk gemotiveerde 
medewerkers met het doel dat gasten zich welkom voelen.  

Verkeersregelaars en gasten parking
We begeleiden publieksdrukte , bijvoorbeeld van en naar de parkeergelegenheid. Onze gastvriendelijke 
en servicegericht personeel voorziet bezoekers van de gewenste informatie. Wanneer de publieks-
stromen dusdanig groot zijn, is een vooraf opgesteld plan voor een goede doorstroming essentieel om 
veiligheid te waarborgen. Het Every Security team heeft veel ervaring met het begeleiden van grote 
groepen mensen. Wij stellen deze expertise graag ten dienste van onze opdrachtgevers en denken mee 
om een goed doordacht plan op te stellen, om een zo veilig mogelijke situatie te creëren. Hierbij wor-
den onder andere vluchtroutes, snelle toegang voor hulpdiensten en grote publieksstromen die tegen 
elkaar in bewegen gecoördineerd. 

Kaartcontrole 
Wanneer Every Security de kaart -of toegangscontrole op zich neemt, zorgen onze medewerkers voor 
een gastvrije ontvangst van bezoekers. Hier wordt al vanaf het eerste moment de juiste toon gezet 
voor de rest van het evenement. Wanneer de eerste indruk positief en duidelijk is, draagt dat bij aan de 
veiligheid van alle bezoekers gedurende het evenement

12. Hotelbeveiliging
U heeft het beste voor met uw gasten en dat betekent ook dat er ook rekening gehouden moet 
worden  met de veiligheid in en rondom uw hotel. Maar met welke veiligheidsrisico’s heeft uw hotel te 
maken? En aan welke eisen moet uw hotel voldoen met betrekking tot de beveiliging? Dit zijn vragen 
die u wellicht niet direct kunt beantwoorden en daarom zijn wij specialisten als het gaat om beveiligen 
van hotels en receptiediensten  

Onze beveiligers beschikken over de juiste papieren en ervaring en zijn bovendien ook gedreven gast-
heren en gastvrouwen. De aanwezigheid van de beveiligers van Every Security zorgen niet alleen voor 
een optimale veiligheid, ze dragen ook bij aan een ontspannen en gastvrije beleving van uw hotelgas-
ten. Hierdoor kunnen uw gasten ongedwongen genieten van hun verblijf. 

Hotelbeveiliging van Every Security
• Samenwerken met één van de beste beveiligingsbedrijven van Zuid Holland .
• 24/7 persoonlijk contact met een contactpersoon, omdat korte lijnen belangrijk zijn
• Every Security denkt graag mee, uw gasten moeten een goed gevoel aan het verblijf hebben.
• We stellen graag een passend veiligheidsplan op met daarin risicoanalyses en advies op maat.

Onze beveiligers zijn…
• Gastvrij, sociaal en representatief.
• Alert en duidelijk in hun communicatie.
• Integer, toegewijd en altijd bereid om dat ene stapje extra te zetten voor u en uw gasten.
• Professioneel, ervaren en in het bezit van de juiste certificaten en diploma’s.
• Passend bij de juiste uitstraling van uw hotel.

Het personeel is het visitekaartje van uw hotel. Daar weten we bij Every Security alles van. Daarom 
selecteren wij onze beveiligers niet alleen op hun vakbekwaamheid en ervaring, maar ook op repre-
sentativiteit, persoonlijkheid en sociale vaardigheden. Onze mensen staan garant voor veiligheid en 
verstaan hun vak. De beveiligers van Every Security zijn integer en toegewijd en zijn bereid om net 
dat ene stapje extra te zetten voor u en uw gasten.
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14. Advisering veiligheidsbeleid  
De laatste jaren staat het veiligheidsvraagstuk steeds meer centraal. Of het nu gaat om het 
organiseren van een festiviteit, een zo optimaal mogelijk veilige werkplek te waarborgen 
binnen een organisatie, of een groot evenement waarbij alle denkbare scenario’s mogelijk zijn 
die betrekking hebben op de veiligheid, Every Security heeft daarvoor alle expertise in huis en 
kan daar prima in ondersteunen. 
Elke ondernemer of organisator heeft te maken met een zo 
optimaal mogelijke waarborging op het gebied van veiligheid. 
Voor de werknemers, bezoekers, en organisatie 
zelf of welke andere betrokkenen dan ook. 
 
 
 
 
Zo kan u te maken krijgen met een vergunningsaanvraag of verlenging daarvan. 
 Maar ook het borgen van een stukje bedrijfszekerheid binnen uw organisatie. 
Every Security kan u daarbij ondersteuning bieden, omdat wij verder gaan dan enkel de 
beveiliging. 
Wij volgen continue de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsvraagstukken en 
anticiperen steeds weer op de meest actuele ontwikkelingen. 
Waar wil u als ondernemer wat gaan organiseren? Met welke (actuele) dreigingen heeft u te 
maken? Welke risico’s op het gebied van veiligheid zijn reëel, acceptabel en/of overzichtelijk? 
Allemaal vragen, waarbij onze deskundigen u in bij kunnen staan. 
Every Security hanteert daarom een “one-stop-to go” –principe op het gebied van veiligheid. 
Wij zorgen met onze ervaring voor een zo optimaal mogelijk veiligheidsbeleid, meedenkend 
en georganiseerd vanaf het begin tot het eind! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Unitverhuur / Camerawagen

Tijdens een evenement, feest of bijeenkomst is er altijd behoefte aan extra voorzieningen op locatie.
Every Security verhuurt units tijdens festivals en sportevenementen door heel Nederland.
Als beveiligingsbedrijf gaan we met de tijd mee en weten daarom wat de behoeftes zijn van onze 
opdrachtgevers

Wij kunnen u zowel ruimte als veiligheid bieden. Met een verrijdbare unit.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden:
• Beveiligingpost
• Camerawagen
• EHBOpost
• Artiestenopvang
• Vergaderpost
• Crisiscentrum
• Politiepost
• Organisatiepost

De verrijdbare unit is standaard voorzien van:
• Verlichting
• Verplaatsbare verwarming
• Vast bureau
• Stoelen
• Aparte ruimte met eventueel een ijskast, koffiezetapparaat en magnetron

14. Advisering veiligheidsbeleid

De laatste jaren staat het veiligheidsvraagstuk steeds meer centraal. Of het nu gaat om het orga-
niseren van een festiviteit, een zo optimaal mogelijk veilige werkplek te waarborgen binnen een 
organisatie, of een groot evenement waarbij alle denkbare scenario’s mogelijk zijn die betrekking 
hebben op de veiligheid, Every Security heeft daarvoor alle expertise in huis en kan daar prima in 
ondersteunen. Elke ondernemer of organisator heeft te maken met een zo optimaal mogelijke waar-
borging op het gebied van veiligheid. Voor de werknemers, bezoekers, en organisatie zelf of welke 
andere betrokkenen dan ook.

Zo kunt u te maken krijgen met een vergunningsaanvraag of verlenging daarvan. Maar ook het borgen 
van een stukje bedrijfszekerheid binnen uw organisatie. Every Security kan u daarbij ondersteuning 
bieden, omdat wij verder gaan dan alleen de beveiliging.

Wij volgen continue de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheidsvraagstukken en antici-
peren steeds weer op de meest actuele ontwikkelingen.

Waar wil u als ondernemer wat gaan organiseren? Met welke (actuele) dreigingen heeft u te maken? 
Welke risico’s op het gebied van veiligheid zijn reëel, acceptabel en/of overzichtelijk? Allemaal vragen, 
waar onze deskundigen u in bij kunnen staan.

Every Security hanteert daarom een “one-stop-to go” –principe op het gebied van veiligheid. 
Wij zorgen met onze ervaring voor een zo optimaal mogelijk veiligheidsbeleid, meedenkend en georga-
niseerd vanaf het begin tot het eind!

13. Unit Verhuur / Camera Wagen  
Tijdens een evenement, feest of bijeenkomst is er altijd behoefte aan extra voorzieningen op 
locatie. 
Every Security verhuurt units tijdens festivals en sportevenementen door heel Nederland. 
Als beveiligingsbedrijf gaan met de tijd mee en weten daarom wat de behoeftes zijn van onze 
opdrachtgevers 
  
Wij kunnen u zowel ruimte als veiligheid bieden. Met een verrijdbare unit. 
 

Denk bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden: 

• Beveiliging post 
• Camera wagen 
• EHBO post 
• Artiesten opvang 
• Vergader post 
• Crisis Centrum 
• Politie post  
• Organisatie post  

 

De verrijdbare unit is standaard voorzien van: 

• Verlichting 
• Verplaatsbare verwarming 
• Vast bureau 
• Stoelen 
• Aparte ruimte met eventueel een ijskast, koffiezetapparaat en magnetron  

.
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15. Aanbod en toelichting

Het leveren van beveiligingsdiensten zoals zoals hier beschreven, vragen om een op maat gemaakte 
offerte. Wij willen u graag vrijblijvend informeren over de mogelijkheden. Dan maken we vervolgens 
een offerte en die komen die dan graag in een persoonlijk gesproek toelichten. Onder een genot van 
een kopje koffie of thee aan ons bedrijf kunnen we onze expertise nog beter uitleggen.

Bent u op zoek naar een specifieke situatie die in deze brochure nog niet is beschreven, dan zoeken 
we voor iedere gelegenheid een oplossing en maken dan een passend voorstel.

Wij gaan ervan uit dat uw interesse inmiddels is geprikkeld en dat we graag persoonlijk met u in 
gesprek willen gaan.

Met vriendelijke en veilige groet, 
Every Security

16. Contactpersonen

• J.P. Roos (Directeur)
• R van Oeveren (Floormanager)
• T. van der Berg (Planning)
• A. Roos (Personeelszaken)

Contactpersonen zijn te bereiken op:
Kantoor: 085-0475558
24/7 Contact: 06-41965610
Mail: info@everysecurity.nl
Website: www.everysecurity.nl

Adres
Every Security 
Dr Lelykade 22-a
2583 CM Den Haag
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De beveiligers van Every Security hebben grondige kennis en ervaring op het

gebied van crowd-management en crowd-control, dragen bij aan een prettige sfeer, zijn

alert en communicatief vaardig. Desgewenst bieden wij extra toezicht door middel van camera’s,

voor bijvoorbeeld hotspots. Wij informeren u graag over onze mogelijkheden!

De beveiligers van Every Security hebben grondige kennis en ervaring op het gebied van 
crowd-management en crowd-control, dragen bij aan een prettige sfeer, zijn alert en 

communicatief vaardig. Desgewenst bieden wij extra toezicht door middel van camera’s,
voor bijvoorbeeld hotspots. Wij informeren u graag over onze mogelijkheden!






