
Wij waren vannacht in de buurt…



Bel met ATN beveiliging op nummer +31 (0) 252-527 666 of mail: info@atn.nl. 
Wij leggen alles haarfijn aan u uit en kunnen u direct vertellen wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn.

Graag stellen wij ons even nader aan u voor en 
introduceren wij een nieuw en doeltreffend middel 
tegen overvallen, diefstallen en andere onveilige 
situaties.

Wellicht kent u ATN Beveiliging en bewaking als uw 
mede bewoners van Nieuw-Vennep Zuid. U weet 
ook dat wij de collectieve beveiliging verzorgen 
voor dit mooie bedrijvenpark.
Maar wist u al dat wij LIVE View verzorgen? Een 
directe connectie met de meldkamer van de Politie!

Wat is Live View? 
Live View maakt het mogelijk dat de meldkamer 
van de politie, via een particuliere alarmcentrale, 
de gelegenheid krijgt rechtstreeks mee te kijken 
met de camerabeelden van uw bedrijf, wanneer 
een inbraak of overval (of een ander geweldda-
dig delict) plaatsvindt. 

Door real time camerabeelden naar de meldkamer 
te sturen krijgen de politie en andere hulpdiensten 
zicht op de situatie van het incident, waardoor zij 
sneller en slimmer kunnen reageren. Met Live View 

kan de meldkamer de eenheden goed aansturen. 
Hiermee wordt de heterdaadkracht van de politie 
vergroot en kunnen ook de andere hulpdiensten ef-
fectiever opereren. 

Een bijkomend voordeel is dat de status van een 
melding geverifieerd wordt door de particuliere 
alarmcentrale, zodat het aantal keren dat de poli-
tie uitrukt voor een nodeloos alarm verder afneemt. 
Winkeliers en bedrijven zijn zeer te spreken over 
Live View. Het geeft een goed gevoel dat bij on-
raad de politie direct zicht krijgt op wat er zich 
afspeelt en hier gericht actie op kan ondernemen. 
De privacy wordt gewaarborgd doordat Live View 
alleen wordt gebruikt wanneer er een incident 
plaatsvindt. Pas dan worden de camerabeelden 
doorgezet door de particuliere alarmcentrale naar 
de politiemeldkamer en kan de politie meekijken. 
Daarnaast zal Live View preventief werken door 
de snelle reactietijd. Op de locatie wordt een Live 
View sticker bij de ingang geplaatst. Voor crimine-
len wordt het daarmee duidelijk dat de locatie is 
aangesloten op Live View en dat ze dus een groter 
risico lopen om aangehouden te worden. 

Omdat wij over de veiligheid waken
Verwacht wordt dat de politie dankzij 
Live View ook minder vaak hoeft uit te 
rukken voor vals alarm. Met de live beel-
den kan immers meteen worden geverifi-
eerd of het bij een melding daadwerke-
lijk gaat om een overval. Zodat ze meer 
tijd hebben voor de incidenten die echt 
ernstig zijn.

Minder vaak uitrukken voor vals alarm 

Het aantal overvallen moet dalen en het 
oplossingspercentage moet verder om-
hoog. Dit kan ondermeer bereikt worden 
door nog sneller en adequater te reage-
ren bij overvalmeldingen.

Waarom Live View? 

De politie brengt geen kosten in reke-
ning bij de bedrijven voor Live View. Het 
maakt - als additioneel deel - onderdeel 
uit van de overeenkomst tussen het bedrijf 
en de particuliere alarmcentrales. Wel-
licht kost het u dus niks extra’s om de ca-
mera’s die u heeft aan te sluiten op onze 
meldkamer en zo van Live View gebruik 
te kunnen maken. 

Wat kost Live View?

Om met Live View te kunnen werken zijn 
camera’s die waarnemingsbeelden kun-
nen maken voldoende. De meeste came-
rasystemen, die de afgelopen jaren zijn 
geleverd, kunnen dit. Maar hoe beter de 
overvaller of inbreker in beeld is, hoe 
meer baat de politie er bij heeft bij de 
opsporing. Uiteraard kunnen wij u ook 
helpen met de aanschaf van een camera 
systeem dat geschikt is voor uw bedrijf 
mocht uw systeem niet voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?



ATN zit in het bestuur van de vereniging VEBON, een ondernemersvereniging voor gespecialiseerde 
bedrijven met (technische) oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. www.
vebon.org

Waarvoor kunt u bij ATN terecht:

Alarmsystemen
Brandmeldsystemen
Camera systemen
Ontruimingssystemen
Video bewaking
Meldkamer
Mobiele surveillance
Toegangscontrole
Bouwbeveiliging

Wij onderzoeken, analyseren en verbeteren. Tot de situatie naar volle tevredenheid is en een maxi-
maal gevoel van veiligheid bij u en uw medewerkers is gecreëerd. Voor ATN begint alles bij preventie, 
samen met persoonlijke serviceverlening.
Als gecertificeerd beveiligingsbedrijf voldoet ATN volledig aan de regeling “Borg Beveiligingsbedrijf” 
van het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid, kortweg CCV. 

ATN Beveiliging is een landelijk opererend beveiligingsbedrijf
met hoofdkantoor te Nieuw-Vennep. 
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