
 

 

Vigilat uw partner in preventieve woonwijksurveillance Beekbergen 
 
Vigilat veelzijdig in veiligheid 

Sinds haar oprichting in 1988 is Vigilat Beveiligingen B.V. uitgegroeid tot een gerenommeerde en 
veelzijdige specialist in het verzorgen van beveiligingstaken, representatieve receptie- en 
callcenterdiensten en flexibel personeel. U vindt in Vigilat een flexibele partner die op niveau met u 
meedenkt over de beveiliging van uw bedrijf en u ondersteunt met een breed pakket van diensten.  
 
Service die verder gaat 

Vigilat ontwikkelt diensten en services waaraan in de praktijk steeds meer behoefte bestaat. Uiteraard 
kunt u onze medewerkers belangrijke beveiligingstaken toevertrouwen. Maar ook met aanvullende 
diensten heeft Vigilat u de nodige meerwaarde te bieden. Zoals met camerabeveiliging, receptie- en 
callcenterdiensten en uitzendpersoneel. 
 
Ervaren professionals 

Of het nu gaat om beveiligingsmedewerkers, telefonistes/receptionistes of ander flexibel personeel: onze 
medewerkers zijn ervaren professionals die hun taken vakkundig uitvoeren. Ze staan dag en nacht voor u 
klaar; altijd discreet, maar doortastend waar dat nodig is. 
 
Landelijk met een regionaal karakter.  

We zijn een regionale organisatie. Dat betekent dat we in elk opzicht makkelijk bereikbaar zijn: een groot 
voordeel als het gaat om direct contact, bereikbaarheid en responsetijd.  
Vigilat is een ‘partner in bedrijfsveiligheid en -zekerheid’ die u een hoog niveau in kwaliteit biedt.  
Een partner waar de zakelijke en particuliere markt altijd op kan rekenen.  
 
Vigilat heeft in 2001 de keuze gemaakt om zich voor lokale bedrijven met landelijke vestigingen bij 
landelijk aanbestedingen hard te gaan maken. Dit onder het motto “regionale kwaliteit, flexibiliteit, 
persoonlijkheid en servicegerichtheid op landelijk niveau”. Vanuit de visie ‘Think Global, act Local’ vult 
Vigilat deze landelijke opdrachten kwalitatief hoogwaardig in.  
 
Flexibel dienstenpakket 

Vigilat biedt maatwerk in bedrijfsveiligheid en dienstverlening. We stellen in nauw overleg een 
servicepakket voor u samen dat exact aansluit bij uw eisen en behoeften. Zo nemen we u de zorg voor 
bedrijfsveiligheid en -continuïteit uit handen en kunt u zich volledig concentreren op uw corebusiness. 
 
Onze bedrijven: 
 
Vigilat Beveiligingen B.V.  

Beveiligingstaken voor bedrijven en particulieren 
 
 
Vigilat Cameraservice B.V. 

Camerabeveiliging en response 
 
 
Vigilat Personeelsdiensten B.V. 

Representatieve receptie- en flexibelpersoneel 
 
 
Data Safe Service B.V.  

Opslag en transport van back-ups 
 

 
 



 

 

Preventieve woonwijksurveillance Beekbergen  

 
Wat kunt u van ons verwachten: 
 
Tijdens de avond en nachtelijke uren is er een duidelijk herkenbare surveillanceauto aanwezig. Deze 
surveillanceauto wordt bemand door een surveillant welke vanaf de openbare weg controlerondes 
uitvoert. Hierbij wordt gelet op “verdachte” situaties en/of bijzonderheden. Worden er “verdachte” situaties 
en/of bijzonderheden aangetroffen dan inspecteert de surveillant deze situatie en naar gelang de ernst 
van de omstandigheden, ter beoordeling van de surveillant, handelt hij deze omstandigheid af. Bij een 
daadwerkelijke calamiteit wordt deze direct gemeld aan u als deelnemer door middel digitale rapportage 
of telefonisch. Waar nodig zal direct de politie ingeschakeld worden voor assistentie of controleren van 
kentekengegevens. 
 
Naast de calamiteiten is er dagelijks een informatie uitwisseling tussen Vigilat en de politie m.b.t. alle 
bijzonderheden welke wij hebben geconstateerd.  
 
Extra toezicht tijdens vakanties en/of dagen dat u afwezig bent. 
 
Op verzoek heeft u de mogelijkheid, om tijdens avond en nachtelijke uren, externe woningcontroles te 
laten uitvoeren. Tijdens deze controle wordt de buitenzijde van uw woning gecontroleerd, waarbij vooral 
wordt gelet op het juist afgesloten zijn van ramen en deuren, inbraaksporen en eventueel op het terrein 
ten onterechte aanwezige personen en/of voertuigen. Eventuele bijzonderheden worden direct gemeld 
aan de betreffende instanties en/of bedrijven en in een rapport en dagrapportage vastgelegd. 
 
Vigilat als wijkconciërge als het gaat om defecte straatverlichting, zwerfvuil etc.... 
 
Naast toezicht op en controle van woningen verzorgt de surveillant ook toezicht van openbare aard. Zo 
wordt elke ochtend melding gemaakt, van bijvoorbeeld defecte straatverlichting, vernielingen en 
aangetroffen straatvuil, bij het infocentrum van de politie. Vanuit het infocentrum worden de diverse 
instanties ingelicht. Vigilat heeft een unieke samenwerking met de politie Apeldoorn waarbij wij dagelijks 
informatie uitwisselen over de geconstateerde zaken. 
 
Klantgericht en in overleg. 

 
Ondanks de collectieve afspraken  is Vigilat klantgericht en zijn er in overleg specifieke afspraken te 
maken. 
 

 Alarmafhandeling / Keyholding tegen gereduceerd tarief. 
Als deelnemer van de preventieve woonwijk surveillance Beekbergen kan u gebruik maken van 
de dienst keyholding/alarmafhandeling. U betaald geen jaarlijkse abonnementskosten (á € 250,-) 

en bij een eventuele melding slechts € 43,20 inclusief BTW.  
 

 Vigilat werkt samen met alle erkende meldkamers en installateurs. U hoeft niets te wijzigen aan u 
bestaande beveiligingssysteem. 
 

 Collectieve aanpak maar ook persoonlijke afspraken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tarieven preventieve woonwijk surveillance Zomeroord Buurt 

 
Vigilat Beveiligingen ondersteunt de veiligheid in de Beekbergen en is bereid te investeren in veiligheid. 
 
Bij het opstarten van een nieuw collectief houden wij rekening me een aanloopperiode en 100% deelname 
bij de start vaak niet haalbaar is. Vigilat is bereid te investeren in de woonwijksurveillance en tijdens een 
aanloopperiode van twee maanden met een lager deelname te starten. 
 
Vigilat heef het streven om minimaal 1 uur per dag aanwezig te zijn in Beekbergen, verdeelt over twee 
ronden per dag gedurende 7 dagen per week en het gehele jaar. Dit vanwege de preventieve werking en 
gezien het uitgestrekte gebied (zomeroord woonwijk, Berg & Dalweg, Engelangerweg en omgeving en 
Koningsweg en Hietveldweg) 
 
Kijkend naar de kosten hanteren wij een uurtarief voor een surveillancevoertuig van € 45,- per uur. Dit 
afgezet tegen het aantal deelnemers zouden er minimaal 75 deelnemers moeten zijn om kostendekkend 
te zijn. Zoals aangegeven zijn wij bereid om te starten met een lager deelname in de hoop dat er een 
groter draagvlak komt en wij de 75 deelnemers bereiken of meer zodat wij langer aanwezig kunnen zijn 
wat de preventieve werking alleen maar bevorderd.  
 
Bij aanvang van de preventieve woonwijksurveillance zal er een minimale deelname van 30 personen / 
woningen moeten zijn. Vigilat wil dan gedurende twee maanden 1 uur per dag aanwezig zijn als 
investering, maar na deze periode zal het aantal boven de 50 deelnemers moeten zijn. Wanneer dit niet 
het geval is zal er helaas gestopt moeten worden met de preventieve surveillance. 
 
Vigilat hanteert de onderstaande staffel: 
 
Deelname van 30 – 50 woningen € 0,90 per dag   aanwezigheid: 1 uur 
Deelname van 50 – 75  woningen € 0,80 per dag   aanwezigheid: tussen 1 en 1,5 uur 
Deelname van 75 – 100 woningen  € 0,70 per dag   aanwezigheid: tussen 1,5 en 1,75 uur  
 
Bij onvoldoende draagvlak voor het collectief wil Vigilat een individuele aanbieding doen voor 
alarmafhandeling / keyholding.  
 
Naar aanleiding van de informatieavond op 26 mei jongsleden blijkt dat de belangstellende woonachtig 
zijn in de volgende straten: 
 

- Hulleweg 
- Hulhortsweg 
- Zomeroord 
- Brandrijsweg 
- Heideroosweg 
- Lierderdrift 
- Berg & Dalweg 
- Spelderholt 
- Konijnenkamp 
- Engelanderholt 
- Engelanderweg 
- Koningsweg  
- Hietveldweg 

 
Om onze aanwezigheid van onze surveillant te kunnen aantonen, gaan wij een aantal meetpunten 
aanbrengen. Hierdoor zijn wij in staat om periodiek onze diensten aan de wijkraad te verantwoorden. 
 
 
 



 

 

Aanmeldingsformulier Preventieve Surveillance Beekbergen. 
 

Naam     :_______________________________________ 
 
Adres    :_______________________________________ 
 
Postcode/ Woonplaats   : ______________________________________ 
 
Telefoonnummer  :_______________________________________ 
 
Faxnummer   :_______________________________________ 
 
Mobiel nummer   : ______________________________________  
 
Email    :_______________________________________ 
 
 
Verklaart dat te willen deelnemen aan de Preventieve Surveillance Beekbergen. 
 

 Wenst u gebruik te maken van alarmafhandeling en wil graag geïnformeerd worden over de dienst 
keyholding/alarmafhandeling.  

 

 Beveiligingsbordje (20 x 11 cm) welke aan een hek of muur bevestigd kan  
worden. Dit bordje werkt preventief en maakt tevens duidelijk dat u deelnemer bent. 
 
(aankruisen wat van toepassing is) 

 
 
Ondertekend te   :_______________________________________ 
 
Naam    :_______________________________________ 
 
Handtekening   :_______________________________________ 
 
 
Vigilat Beveiligingen B.V. 
Watermanstraat 41 
7324 AJ Apeldoorn 
 
Tel.  055 – 542 41 49 
Fax. 055 – 541 03 82 
 
Email j.deboer@vigilat.nl / d.vanhuffelen@vigilat.nl 
Web www.vigilat.nl 
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