
Securitas Antias B.V. (Securitas) is toonaangevend in het 
bieden van totaaloplossingen voor beveiligingsvraagstukken 
met behulp van een 24/7 alarmcentrale, surveillance-
diensten en objectbeveiliging.

Met een eiland brede- en overstijgende dekking, ruim 350 
medewerkers en innovatieve technieken, bieden wij service 
gebaseerd op professionaliteit, klantgericht werken en 
vertrouwen.

 Scharlooweg 19 - Tel.: (599-9) 461 6900 - Alarm: 9-24-7
E-mail: info@securitas.cw - www.securitas.cw - fb: Securitasantias

Uw beveiliging. Onze zorg!

SECURITAS

www.securitas.cw



Securitas biedt u nu ook de ‘24/7 help-button’. De ‘24/7 
help-button’ werkt op heel Curaçao en staat in direct 
contact met onze 24/7 Centrale Meldkamer. Met één druk 
op de knop ontvangt onze centralist uw locatie en komt de 
spreekverbinding tot stand. De ‘24/7 help-button’ kunt u
24 uur per dag gebruiken voor: Panic alarm, Medical 
alarm of Wegenwacht alarm.

Een home security pakket inclusief een ‘24/7 help-button
is ANG 125,00 per maand (borg ANG 200,00).  

Een extra ‘24/7 help-button’ kost ANG 45,00 per maand 
(borg ANG 200,00).   

Binnen de branche is Securitas voorloper in de ontwikkeling 
van professioneel beveiligen van personen, panden, terreinen, 
goederen en het monitoren van processen. 

Securitas investeert samen met de opdrachtgever om aan de 
vraag naar specifieke beveiliging te voldoen. Het investeren in 
personeel, middelen en technologie is de basis voor innovatie. 
Het vergroten van kennis, de technologische mogelijkheden 
op het gebied van beveiliging en het continue in gesprek 
zijn met de opdrachtgever, leidt tot een 24/7 geïntegreerd 
beveiligingspakket bij onze klanten.

Een keuze voor Securitas betekent daadkracht, flexibiliteit, 
professionaliteit, innovatie, vertrouwen, transparantie en 
integriteit. Door deze kernwaarden bent u verzekerd van een 
integere en betrouwbare partner in veiligheid.

Bij Securitas heeft u de mogelijkheid om uw alarmsysteem 
aan te laten sluiten op onze 24/7 Centrale Meldkamer. 
De centralisten van onze meldkamer staan dag en nacht 
met uw alarmsysteem in contact. Inbraak-, overval- en 
brandmeldingen worden op afstand snel en correct behandeld. 

Vanuit de meldkamer worden direct de patrouille eenheden 
aangestuurd om te zorgen voor een snelle alarmopvolging. 
Onze patrouille eenheden zijn permanent aanwezig in de 
verschillende rayons op Curaçao. Zij surveilleren 24 uur per 
dag preventief in de verschillende wijken (van Jan Thiel tot 
Banda Bou) en reageren direct en adequaat op een melding. 
Ook bij verdachte omstandigheden bij uw woning of bedrijf 
kunt u kosteloos 24 uur per dag een beroep doen op de 
patrouilledienst van Securitas.        

BETROUWBARE PARTNER ALARMMONITORING EN -OPVOLGING HOME SECURITY PAKKET

24/7 HELP-BUTTON

Vast bedrag per maand 
(ANG 95,00). Bij een 
alarmmelding komt 
Securitas direct in 
actie. U bent verzekerd 
van alarmmonitoring 
inclusief professionele 
alarmopvolging. Geen 
bijkomende kosten.

 24/7 bereik- en beschikbaarheid

 Professionele en deskundige medewerkers

 State-of-the-art technologie

 Geavanceerde video monitoring

 Directe verbinding met de politiemeldkamer

 Best-in-class reactietijd

 Digitale vastlegging van alarmmeldingen

 Activity-report 24/7 beschikbaar

 Aansluiting van alarm- en/of brandmeldsysteem mogelijk


