Beschermen wat u dierbaar is?
Stanley Security maakt
ondernemen veiliger

‘Elk werk is uniek’

Eline Malsi heeft een thuisgalerie

STANLEY Zekerheid

Beveiliging inclusief alles. Echt alles.

STANLEY THUISWERKSERVICE
Veilig wonen en werken

STANLEY THUISWERKSERVICE
Een ondernemersoplossing voor thuis

Brandmelder
Beveiligingscamera

Infrarooddetector
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GOED BEVEILIGDE THUISEXPOSITIE
Eline Malsi* (1980) begon in de zomer
van 2014 ‘n thuisgalerie. Om de unieke
werken in haar huis te verzekeren
koos ze een modern camera- en
alarmsysteem met app-bediening.
‘Je hebt 24/7 zicht op je huis en je
levenswerk. Via internet. Dat geeft me
het gevoel dat ik een wereldburger
ben.’
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Malsi liet meteen in alle kamers op de
etages brandmelders plaatsen. ‘Als ik
iets doe, dan doe ik het in één keer
goed. Zo kies ik ook nieuwe kunst voor
expo’s, zegt Malsi. Daadkracht die ze
herkent in de 24-uurs verbinding met
de meldkamer. ‘Dan weet je zeker dat
een alarm ook wordt opgevolgd.’

*(Plaats)namen zijn gefingeerd uit veiligheidsoverwegingen.
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Of u nu woont en werkt in een stadsappartement,
een tussenwoning of een landgoed, met Stanley
Thuiswerkservice haalt u altijd een passende
beveiligingsoplossing in huis. U realiseert in één keer
de juiste bescherming voor uw gezin, uw thuiskantoor
en uw eigendommen. De zekerheid die u zoekt. Met
ongeëvenaarde service en een uitstekende garantie als
standaard extra’s.
APPARTEMENT

HUIS

VILLA

Voor etagewoningen en
appartementen

Voor woningen, herenhuizen en bungalows

Voor (half)vrijstaande
villa’s en vakantiehuizen

Een draadloos
basissysteem? Kies
Stanley Appartement.
Deze combinatie van
bouwstenen dekt de
meest voorkomende
risico’s af.

Net even meer? Dat
kan. Stanley Huis is
geschikt voor grotere
woonoppervlakten (tot
200 m2) en bevat een
camerasysteem met IPwebview.

Voor wie niets aan het
toeval wil overlaten
is er Stanley Villa. Dit
integrale systeem stelt de
veiligheid op uw domein
op tal van manieren
zeker.

KIES VOOR ONZE VEILIGHEIDSSCAN
Met onze veiligheidsscan weet u exact hoe u de
veiligheid op kantoor of thuis kunt verbeteren.
Een adviseur over de vloer?
We helpen u graag: bel 033 - 453 50 09.

STANLEY Zekerheid. Beveiliging inclusief alles. Echt alles.
• Internationaal beproefde, cloud-based security-technologie.
• Eigen alarmcentrale in Amsterdam, 24 uur per dag alert.
• Directe doormelding politie en ambulancediensten.
• Full-service beveiligingsabonnementen, altijd op maat.
• Flexibele voorwaarden, omdat elke ondernemer anders is.
• Lage maandbedragen, geen investeringsdruk.
• Altijd een up-to-date beveiligingssysteem.
• Landelijke servicedekking, 24 uur per dag bereikbaar, snel op locatie.
• Eén toegankelijk klantloket voor al uw beveiligingsvragen.

Unieke veiligheidsscan

Partner thuisondernemer

Elk mens is uniek. Woningen en
bedrijfslocaties zijn dat ook. Daarom
analyseren onze adviseurs eerst uw woon/
werkomgeving voor zij u helpen. Dat doen
ze met een veiligheidsscan. Dit garandeert
u een beveiligingsoplossing die precies
doet wat nodig is.

Juist voor de zzp’ers en thuisondernemers
in ons land gaat het er om een
beveiligingsoplossing te kiezen die het
ondernemerschap consolideert. Als
betrokken beveiligingspartner van het mkb
zorgen wij daar al meer dan vijftien jaar
voor. Kennis die telt. Juist thuis.

Stanley Security is de vertrouwde,
beveiligingspartner van het mkb in
Nederland.
Meer weten? BEL 033 - 453 5000

Onze hoogwaardige systemen
ondersteunen de continuïteit van meer dan
15.000 kleine en grote ondernemingen.
Meer weten? BEL 033 - 453 5000

Full service garantie

Beveiligen zonder investeren

De aanschaf van een beveiligingssysteem
van Stanley Security is een garantie
voor zorgeloosheid. Tegen een vaste,
jaarlijkse service fee krijgt u drie tot vijf
jaar garantie, heeft u 24 uur per dag een
meldkamerverbinding en betaalt u geen
voorrij- reparatie- of storingskosten. Wat
wij full service noemen.

Beveiligen op een kostenefficiënte
manier? Kies STANLEY Zekerheid. Veiliger
ondernemen tegen een vast bedrag
per maand. Zo weet u precies wat uw
beveiliging kost, heeft u geen eigendom,
maar verzekert u zich wel van volledige
garantie gedurende de looptijd. Een echte
ondernemersoplossing -ook fiscaal.

U wilt een zekere keuze maken als het
gaat om preventie tegen brand, overval,
inbraak of diefstal? BEL 033 - 453 5000

U wilt vertrouwen op een partner die u
adviseert over wat het beste bij u past?
BEL 033 - 453 5000

Stanley Security
Maanlander 45
Amersfoort

Tel : 033 - 45 35 000
www.stanleysecurity.nl
info@stanleysecurity.nl

