Nieuwe meldkamer/alarmcentrale: beter, efficiënter en voordeliger!

Geachte SBBU-deelnemer,
Uw bedrijfsalarmsysteem is gekoppeld aan een alarmcentrale, van waaruit de collectieve beveiliger,
politie of uzelf gewaarschuwd wordt. De snelheid van het doorgeven van het alarm is cruciaal bij het
voorkomen van een inbraak.
In nauwe samenwerking met Van de Ven Beveiliging heeft de SBBU een overeenkomst gesloten met
MPL. MPL is de modernste alarmcentrale van Nederland met de meest geavanceerde apparatuur. De
medewerkers, de alarmprocedure en de huisvesting van MPL voldoen aan de strengste wettelijke
eisen. Vanzelfsprekend is MPL BORG-gecertificeerd.
Van de Ven Beveiliging werkt reeds jaren in alle tevredenheid samen met MPL. Door deze
samenwerking is de aansturing van de surveillant op de bedrijventerreinen bij een alarmmelding vanuit
uw bedrijfspand veel sneller en efficiënter.
Speciaal voor SBBU-deelnemers hebben we zeer scherpe prijzen met MPL kunnen afspreken.
Onderstaand zetten we voor u de belangrijkste punten op een rijtje:

Tarieven abonnement MPL:
AL1 aansluiting (1 x per dag een lijcontrole)
AL2 aansluiting (permanente lijncontrole)

€ 123,36 per jaar
€ 205,60 per jaar

Optioneel:
Bewaakte tijden

€

25,70 per jaar/sectie

Het lopende contract bij uw huidige alarmcentrale wordt tot maximaal 12 maanden kosteloos
overgenomen. Hierdoor heeft u dus geen extra kosten!

Waarom de MPL-alarmcentrale:
- modernste alarmcentrale van Nederland
- nieuwste alarmcentrale van Nederland
- onafhankelijk (geen eigen beveiligingstechniek)
- persoonlijk contact; geen stemcomputer / voice-respons
- vrije keuze paskaart of wachtwoord
- technische ondersteuning voor installateurs
- duidelijke gebruikershandleidingen en informatie
- KOI (Klanten Online Informatie)
- uitstekende kwaliteit en service van de dienstverlening
- 1 jaars contracten
- marktleider in Track en Trace
- Borg 2 gecertificeerd
- ingericht voor ontvangst alle IP-protocollen
- ingericht op Building Intelligent Solutions
- ondersteuning alle videosystemen

Omzetting:
Wanneer u wilt overstappen naar MPL, verzoeken wij u om bijgaande opdrachtbevestiging naar de
SBBU te sturen. U dient dan het lopende contract op te zeggen bij uw huidige alarmcentrale. Als u de
opzegging bij uw alarmcentrale gedaan heeft, kunt u uw huidige beveiligingsinstallateur de opdracht
geven om het alarmsysteem om te zetten naar de MPL-alarmcentrale. Uw beveiligingsinstallateur zal
voor de verdere afhandeling zorgen. E.e.a. staat overzichtelijk weergegeven in bijgaand stappenplan.
Heeft u vragen?
Uiteraard helpen wij u graag verder! Neem in geval van vragen gerust contact op met



SBBU
MPL

Maarten van Helden
Bas Janssen

Hartelijke groet,
Maarten van Helden,
parkmanager

T: 06 - 51158519
T: 088 - 2020730

E: m.vanhelden@mpl.nl
E: sales@mpl.nl

