
Bouwbeveiliging
Camerabewaking
Horeca / Evenementen
Alarmopvolging
Mobiele  Surveillance 
Objectbeveiliging

24 uur per dag, 7 dagen per week. Snel, flexibel en daadkrachtig.



Alarmopvolging / Mobiele  Surveillance 

24 uur per dag,
7 dagen per week.

 
Snel, flexibel

en daadkrachtig.

Horeca/Evenementen  beveiliging

Horeca/Evenementenbeveiliging & Objectbeveiliging
 
Of het nu om horeca, evenement- of objectbeveiliging gaat, H&G Security B.V. zorgt altijd voor de 
juiste beveiliger op de juiste plaats.

ALARM- EN/OF BRANDMELDINGSOPVOLGING / MOBIELE SURVEILLANCE
H&G Security verzorgt in haar directe omgeving alarm- en/of brandmeldingsopvolging en mobiele 
surveillance. Omdat wij deze werkzaamheden in een relatief klein gebied uitvoeren kunnen wij snel 
en effectief handelen. Tevens zijn wij flexibel in onze werkzaamheden. Bij calamiteiten kunnen wij 
onze werkzaamheden intensiveren, uitbreiden na onderling overleg met de klant. 
Tijdens uw vakantie verzorgen wij op verzoek dagelijks een controleronde voor uw pand of woonhuis.
Wij kunnen onze werkzaamheden combineren met het monitoren van camerabeelden van bedrijven-
terreinen en objecten.

Horeca/Evenementen beveiliging



Bouwbeveiliging  /  Camerabewaking Bouwbeveiliging  /  Camerabewaking

BOUWBEVEILIGING
H&G Security is gespecialiseerd op het gebied van (tuin)bouwbeveiliging voor ieder  
bouwproject. Wij kunnen hiervoor een breed scala aan mogelijkheden aanbieden,  
waaronder Infrarood-/ laserbeveiliging, bewegingsdetectoren, alsmede camerabewaking  
voor zowel in gebouwen als op grote bouwterreinen. 

Onze bouwbeveiliging wordt aangesloten op een PAC ( Particuliere Alarm Centrale). 
Bij meldingen voeren verzorgen wij alarmopvolging en eventueel mobiele surveillance.
 
Ieder project is maatwerk en er zal dus vooraf altijd met de klant besproken worden wat de 
wensen zijn, zodat de beveiliging compleet aansluit bij het desbetreffende project.



BEDRIJFSINFORMATIE

BEDRIJFSINFORMATIE
H&G Security is een toonaangevend beveiligingsbedrijf in de regio. 

H&G Security is opgericht in 2003. In 2011 heeft H&G Security zich gevestigd in een bedrijfspand in 
Naaldwijk, van waaruit zij snel en effectief haar werkgebied kan bedienen.

 
In het begin bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit beveiliging tijdens evenementen en in 

beveiligingswerkzaamheden in de horeca. 

Later zijn de werkzaamheden uitgebreid naar mobiele  
surveillance, alarmopvolging, objectbewaking en bouwbeveiliging.

De mobiele surveillance en alarmopvolging voor particulieren en bedrijven wordt voornamelijk  
uitgevoerd in onze regio om klantvriendelijk, snel en daadkrachtig te kunnen werken.

Contact gegevens:
H&G Security B.V.

Slotenmakerstraat 5  /  2672 GC  Naaldwijk
Tel. 0174 - 244400  /  info@hg-security.nl

Mobiele  Alarm -  Brandmeldings kit

Een complete alarm-/brandmeldinstallatie  
in no-time geïnstalleerd.  

 
Indien gewenst inclusief een particuliere alarmcentrale (PAC) en  

beveiligingsdiensten waaronder alarmopvolging en/of mobiele surveillance. 

Mobiele  Alarm -  Brandmeldings kit



H&G Security B.V.
Slotenmakerstraat 5
2672 GC  Naaldwijk

Tel. 0174 - 244400
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www.hg-security.nl
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