
Beveiligingsadvies
Een veilig gevoel creëert u zelf

“Veiligheid is voor mij en  
mijn collega’s essentieel om  

ons werk goed te kunnen doen. 
Wij hebben ons daarom  

via VvAA laten adviseren  
over beveiligingsmaatregelen 

voor in onze praktijk.  
Een prettige service.”

Inbraken, brand, overvallen en vandalisme 
zijn aan de orde van de dag. Natuurlijk voert 
de politie een actief beleid, maar u voelt zich 
als particulier of bedrijf ook zelf verantwoor-
delijk voor uw beveiliging. En terecht, want 
veiligheid laat u niet over aan toeval en geluk. 
Daarom helpt VvAA u graag bij preventie  
en beveiligingsadvies. 
 

Als medicus of paramedicus kent u uw verantwoorde-
lijkheid. U kiest bijvoorbeeld voor de VvAA inboedel-
verzekering. Of, als u een eigen praktijk heeft, voor  
de VvAA inventarisverzekering of bedrijfsschade- 
verzekering. Daarmee is de financiële schade gedekt, 
maar niet de emotionele. De beste verzekering  

daartegen is nog altijd preventie. Daarom heeft  
VvAA een exclusief contract afgesloten met de  
experts van Alarmgroep Nederland. Deze komen  
desgewenst ter plaatse bij u de mogelijkheden  
bekijken. Zo komt u in goed overleg tot het opzetten  
en uitvoeren van een plan op maat. 

VvAA helpt

In het hart van de gezondheidszorg
VvAA is een organisatie met hart voor haar leden. Wij bieden kennis, zekerheid en service aan ruim 100.000 medici, paramedici, studenten 

en zorginstellingen door onder andere: fiscaal en juridisch advies, verzekeringen, bancaire diensten, rechtsbijstand, financiële planning, 

mediation, praktijkfinanciering, opleidingen, speciale reizen en ‘Arts & Auto’, het maandelijkse magazine.

Aanvraagbon voor een gratis beveiligingsadvies
Ja, ik ben van plan mijn inboedel en privacy beter te beveiligen en ben daarom geïnteresseerd in een preventieadvies op maat.  
Ik verzoek VvAA om deze gegevens door te sturen naar de Alarmgroep Nederland voor het maken van een afspraak.  
Aan de risicoanalyse en het daaruit voortvloeiende advies zijn geen kosten verbonden. Bij eventuele installatie binnen drie 
maanden heb ik recht op de speciale korting die VvAA voor haar leden heeft bedongen. 

Relatienummer E-mail

Naam

Adres

Postcode Plaats

Alarmgroep Nederland kan mij telefonisch bereiken op telefoonnummer 

Het liefst op  (voorkeur dag) om/tussen/na/voor uur (voorkeur tijdstip)

Datum Handtekening 

Zie ook de vragen op de achterzijde. 

U kunt deze bon opsturen in een envelop zonder postzegel naar VvAA schadeverzekeringen nv, Antwoordnummer 1551, 3500 VP Utrecht.
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Bezoekadres: Orteliuslaan 750,  3528 BB Utrecht  –  Postadres: Postbus 8153,  3503 RD Utrecht 

Telefoon: 030 247 4789 – Website: www.vvaa.nl 



Elke locatie stelt andere eisen

Welke vorm van beveiliging voor u de beste is,  
hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.  
Heeft u bijvoorbeeld dure zaken in huis, of zaken  
met een hoge emotionele waarde, dan is alleen een  
beoordeling van uw hang- en sluitwerk niet voldoende. 
U kunt dan denken aan een elektronisch systeem, 
al dan niet aangesloten op een meldkamer. Vooral 
huisartsen, apothekers en praktijkassistenten kunnen 
worden geconfronteerd met agressieve patiënten. 
Als u daarmee te maken heeft, kunt u kiezen voor een 
bewakingscamera of een alarmknop in uw praktijk. 

Alarmgroep Nederland
 
VvAA werkt samen met Alarmgroep Nederland.  
Het bedrijf werkt door het hele land en is expert in  
het ontwikkelen van plannen die criminelen ontmoe-
digen. De beveiligingsspecialisten van Alarmgroep 
Nederland adviseren u graag. Zij leven zich in uw 
omgeving in, denken vanuit uw omstandigheden en 
leveren een gedegen analyse, rekening houdend met alle 
risicofactoren. Het advies bevat naast aanbevelingen 
ook alternatieven, zodat u uiteindelijk altijd zelf de 
keuze maakt. 

Gratis beveiligingsadvies

Als VvAA lid krijgt u korting op materialen en  arbeids-    
loon bij elektronische en/of bouwkundige beveiliging. 
Bovendien verleent VvAA 15% korting op de premie 

voor uw inboedel- en inventarisverzekering bij ade - 
 quate bouwkundige en/of elektronische beveiliging. 
Een telefoontje is voldoende voor een gratis risico-
analyse en beveiligingsadvies, en het laten maken van 
een offerte. U kunt ook de bon invullen en opsturen. 

Wat kunt u zelf doen?

Stap 1: Zorgvuldigheid
U kunt eenvoudig zelf een aantal maatregelen  
nemen. Laat bijvoorbeeld geen ladder buiten  
staan. Denk ook aan een goede buitenverlichting. 
Doe altijd de deur achter u op slot, ook al bent u 
maar even weg. Wees voorzichtig met het uitdelen 
van sleutels en vraag deze altijd terug.

Stap 2: Hang- en sluitwerk
Inspecteer uw deuren en ramen. Een inbreker  
hoeft soms maar een ruitje in te tikken om een  
raam van binnenuit te openen. Of hij ontgrendelt  
de voordeur met een creditcard. Heeft u sloten 
waarbij dat mogelijk is? Vaak kan het plaatsen  
van dievenklauwen al veel leed besparen.

Stap 3: Elektronische beveiliging
Elektronische alarmsystemen dragen bij aan  
een grotere veiligheid. Ook een branddetector 
voorkomt een hoop problemen en is een essentiële 
voorziening in uw woning en praktijk. U kunt  
uw alarminstallaties ook laten koppelen aan de 
meldkamer, voor een snellere reactie van  
hulpdiensten.

Zijn er in het pand reeds beveiligingsvoorzieningen aangebracht?

	 Ja, elektronisch    merk/type  sinds  

	 Ja, mechanisch    merk  sinds  

	 Nee

Betreft het een :   	 woonhuis 	 Praktijk 	 Woonhuis/praktijk

Heeft uw verzoek betrekking op een koop- of huurpand? 		 Koop  		 Huur

Bent u daadwerkelijk voornemens (aanvullende) 
beveiligingsvoorzieningen aan te brengen? 	 Ja 		 Nee

Zo ja,   		 Elektronisch 		 Mechanisch 		 Beide

Vloeit uw verzoek voort uit een eis van de verzekeraar? 	 Ja 	 Nee


