Voskamp Beveiligingstechniek | Service en onderhoud

De continuïteit van uw
systemen gewaarborgd
De service-afdeling van Voskamp beveiligingstechniek zorgt ervoor dat uw beveiligingssystemen
betrouwbaar blijven. Preventief onderhoud is daarbij
van essentieel belang. Het geeft u de zekerheid dat
uw beveiligingssysteem optimaal blijft werken, dus
optimale veiligheid.

Montage
De monteurs van Voskamp Beveiligingstechniek staan 5 dagen
per week voor u klaar. Wij hebben een eigen magazijn waar vele
van onze geplaatste artikelen op voorraad liggen. Dit betekent
dat we snel kunnen reageren in geval van nood, waardoor continuïteit van uw systemen gewaarborgd blijft.
24- uursservice
De serviceafdeling van Voskamp Beveiligingstechniek zorgt
ervoor dat uw beveiligingsystemen betrouwbaar blijven. Preventief onderhoud is daarbij van essentieel belang. Het geeft
u zekerheid dat uw beveiligingssysteem optimaal blijft werken
en daarmee optimale veiligheid. We beschikken over een eigen
24/7 diesnt die dringende stroingen aanneemt en deze binnende afgsproken tijd oplost. Klanten die in het bezit zijn van een
onderhoudscontract genieten uiteraad een voorrangsrecht bij
dringende storingen.
Preventief Onderhoud
Wij werken zowel op preventieve- als op all-in basis. Het onderhoud wordt uitgevoerd conform de geldende voorschriften en
NEN normeringen. Wij bieden u de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten voor zowel door ons geleverde als
al bestaande objecten. Wij kunnen onderhoud verrichten op uw
inbraak- en brandmeldingsinstallatie, camerasysteem, toegangscontrole, deurautomatiek en security management systeem.
De voordelen:
• Minder storingen;
• Uw producten gaan langer mee;
• Snelle service: bij een storing zijn onze servicetechnici snel
ter plaatse
• Garantie op nalevering van onderdelen, ook lange tijd na aanschaf van uw product
Indien
er meerdere storingen tegelijk zijn, krijgt u - als klant 		
•
met een servicecontract - voorrang
• Ons serviceteam kent de situatie in uw pand, waardoor
doelgericht en tijdsparend wordt gewerkt.

Meerjaren planning
Goede onderhoudsplanning voorkomt onverwachte uitgaven. Wij
verzorgen door heel Nederland de opname en uitwerking van uw
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of meerjareninversteringsplan
(MJIP). Vanuit onze deskundigheid stellen wij onderhoudsplannen op voor vastgoedobjecten zoals; zorginstellingen, appartementencomplexen, kantoren, fabrieken,scholen en
bedrijfsgebouwen.
De voordelen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
zijn:
• Inzicht in de kosten en de werkzaamheden op korte en lange 		
termijn
• Realiseren van spreiding van onderhoudswerkzaamheden en
kosten
• Behoud van de gewenste kwaliteit en waarde van het
vastgoed
• Vermijden van onverwachte extra kosten veroorzaakt door 		
achterstallig onderhoud
• Minimalisering van onderbrekingen van het primaire proces
De uitkomsten van de inspecties worden vastegelegd in
heldere rapportages. De wijze van rapportage, wordt in
overleg met de klant bepaald. Dat kan per jaar, per 10 jaar
etc., maar ook op kwaliteitsniveau, op soort onderhoud op
hoofdlijnen of op detail.

Kijk voor meer informatie en projecten op www.voskampbeveiligingstechniek.nl
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