


De waardevolle eigendommen die in uw bedrijf 
aanwezig zijn, de veiligheid die u op de nieuwbouw 
van een terrein wilt garanderen, inbraak, 
brandstichting, vernieling; zaken waarvan u ’s 
nachts niet wakker wilt liggen.

Graag nemen wij u deze zorg uit handen door uw 
bouwproject, bedrijfspand, openbaar gebouw etc. op 
de juiste manier te beveiliging. Wij kunnen permanent 
op uw locatie aanwezig zijn en dag en nacht de 
veiligheid bewaken van het pand of de aanwezige 
mensen en middelen.

Wij kunnen de centrale beveiliging organiseren vanuit 
onze mobiele meldkamer, wij kunnen uw receptie 
bemannen met onze representatief ogende mensen 
maar ook brandwacht, hondengeleiders, BHV-ers en 
mobile surveillance is via ons te regelen!

BRANDWACHTEN

Verricht u werkzaamheden met een verhoogd risico op brand? Of worden er bij uw 
object of locatie speciale eisen gesteld in het kader van brandveiligheid? Dan is het 
aan te raden een brandwacht in te schakelen die toezicht houdt en snel maatregelen 
kan treffen bij een beginnende brand. 

Wij leveren specialisten in brandveiligheid en brandpreventie die u graag voorzien 
van deskundig advies. De brandwachten die wij leveren zijn allemaal in het bezit van 
de juiste papieren en diploma’s en kunnen repressief optreden en levensreddend 
handelen. Of u nu voor langere tijd op zoek bent naar brandwachten of ad-hoc iemand 
nodig hebt, uw brandbeveiliging kunt u met een gerust hart aan ons overlaten.

INDUSTRIËLE BEVEILIGING



Laat de beveiliging van uw bedrijfspand over aan 
onze mobiele surveillance dienst en bespaar uzelf 
een hoop kopzorgen.

Onze mobiele surveillancedienst is in te zetten 
voor open-, sluit- en controlerondes van uw 
bedrijfspand of voor collectieve beveiliging 
op bedrijventerreinen. Wilt u dat ’s nachts 
een extra oogje in het zeil wordt gehouden 
bij uw pand? Ook dit kunt u met een gerust 
hart aan onze mobiele surveillance 
dienst overlaten. Zodat u zelf lekker 
kunt slapen ’s nachts!

Al jarenlang voeren wij dagelijks met veel 
passie en plezier ons vak uit. Als sterk 
groeiende particuliere beveiligingsorganisatie 
zijn wij inzetbaar voor onder andere 
objectbeveiliging, hondengeleiding, 
evenementenbeveiliging en mobiele surveillance
Voor onze diensten werken wij met een basis 
van vaste professionals met een flexibele 
schil. Onze professionele beveiligers hebben 
jarenlange ervaring in het vak en beschikken 
over de juiste diploma’s en papieren. Kwaliteit 
staat bij ons hoog in het vaandel en onmisbare 
gedegen kennis en kunde van de wet- en 
regelgeving is dan ook volop aanwezig

Als dynamisch partner denken én doen wij 
mee. Alles voor uw veiligheid en die van uw 
medewerkers, bezoekers en/of klanten!

MOBIELE SURVEILLANCE

OVER 
YD SECURITY



Zijn er werknemers aanwezig die zich niet aan de voorschriften houden 
of die onveilig werken, dan zullen wij daarvan melding maken. 
Wordt bepaalde apparatuur niet op de juiste manier of volgens afspraken 
gehanteerd, dan zullen wij de gebruikers daarop wijzen. 
Is er een locatie die gevaar kan opleveren en niet als zodanig is 
aangemerkt, dan zullen wij dit bij u aangeven. 

Oftewel: Beveiliging 2.0

Naast het beveiligen van locaties en mensen, 
zorgen wij voor véél meer zaken die dagelijks aan 
de orde zijn, maar die vaak over het hoofd gezien 
worden. Voor ons is er geen andere manier dan 
werken als Beveiliging 2.0 

Onze mensen zijn in het bezit van een VCA-VOL 
certificaat, zijn BHV gecertificeerd en in het bezit van 
EHBO diploma en zijn getraind in brandpreventie of 
opgeleid als brandwacht.
Dat houdt in dat wij meer zien en de volledige 
omgeving in de gaten houden. 

Wij zijn ons bewust van alles wat er speelt en 
leveren daardoor de beveiliger 2.0 die ook 
ongevraagd advies kan geven, alles om de volledige 
situatie te verbeteren en te beveiligen. Gebeurd er 
onverhoopt toch iets dan kunnen wij EHBO 
toepassen of andere gepaste actie ondernemen.

BEVEILIGING 2.0

De YD-safety is te 
gebruiken voor 
zowel privé als 
zakelijk gebruik.

Of het nu gaat om 
de veiligheid van 
uw kind, een 
zekerheid voor 
senioren of een 
veilig gevoel voor 
ondernemers en/of 
hun werknemers, 
de YD-safety zorgt 
voor een gerust 
gevoel: uw 
dierbaren zijn in 
veiligheid!

YD Safety 
Voelt u zich wel eens onveilig of 
maakt u zich zorgen om de 
veiligheid van een ander? De YD  
safety helpt u uw zorgen weg te 
nemen en creëert veiligheid en 
rust voor u en uw dierbaren.

De YD-safety is een compacte en 
draagbare SOS-knop met 
locatiebepaling. 
Hiermee kan
altijd direct contact 
gelegd worden met YD
security; uw hulp-
verlener. 

Wij staan 24/7 voor 
u klaar en komen 
in noodsituaties 
direct in actie.



Geef de sleutels van uw object (kantoor, winkel, restaurant, magazijn 
etc.) in verzekerde bewaring aan YD Security en maak u geen zorgen 
over eventuele diefstal, misbruik of verlies van uw sleutels. 

Bij een alarmmelding gaan wij onmiddellijk met uw sleutels naar het 
object, controleren de reden van de alarmmelding en handelen naar 
bevinding.
Indien nodig schakelen wij de politie in. Zo hoeft u of uw medewerker 
niet buiten werktijd of midden in de nacht naar uw object te gaan en in 
gevaarlijke situaties terecht te komen.

Uw evenement, of het nu gaat om een 
danceparty met 15.000 bezoekers, 
een zakelijke beurs met 5.000 
bezoekers of een evenement met 
enkele 100-en bezoekers. moet 
resulteren in een leuke ervaring én 
herinnering voor uw bezoekers.

Negatieve situaties blijven helaas altijd 
langer bij en kunnen een vervelende 
nasmaak achterlaten, waar niemand 
op zit te wachten!

Wij beveiligen uw evenement en 
zorgen ervoor dat uw gasten zich veilig 
voelen en alles in goede orde verloopt. 
Onze beveiligers zijn speciaal opgeleid 
en getraind voor 
evenementenbeveiliging en weten 
hierdoor goed om te gaan met 
uiteenlopende situaties die zich voor 
kunnen doen. Tevens leveren wij 
graag diverse communicatiemiddelen, 
metaaldetectoren, speciaal getrainde 
stand-by teams, security hostesses, 
VIP- en artiestenbegeleiders en 
speciaal vervoer. Samen met u 
kunnen we een beveiligingsplan op 
maat maken, zodat uw evenement 
voor iedereen een feestje wordt!

EVENEMENTEN 
BEVEILIGING

ALARMOPVOLGING 
& KEY HOLDING

Het risico op vernieling, inbraak 
of andere vormen van 
criminaliteit dringen wij terug 
met de inzet van onze 
hondengeleiders. Onze eigen 
hondengeleiders zijn 
gespecialiseerd in het bewaken 
van risico-evenementen, 
vliegvelden, havengebieden, 
risico-objecten en 
waardetransporten. 

Onze honden zijn getraind in het 
opsporen van explosieven, 
narcotica en warmtebronnen en 
worden getraind volgens de 
Bond voor Diensthond. In de 
avond- en nachturen zorgen 
onze goed opgeleide beveiligers 
voor een preventieve controle 
rondom uw object. Zo bent u 
ervan verzekerd dat er geen 
onregelmatigheden 
plaatsvinden bij uw pand.

HONDEN 
GELEIDER

BEVEILIGINGS 
TECHNIEK
Optimale beveiliging vraagt 
om een combinatie van de 
beste elektronische 
beveiligings-producten en 
ondersteunende diensten in 
de vorm van surveillance of 
alarmopvolging.

YD Security werkt samen met 
de juiste partners en zorgt 
ervoor dat het beste van beide 
werelden wordt gecombineerd, 
waardoor er dan ook sprake is 
van specialisme, ieder op zijn 
eigen gebied.

Op grond van uw wensen, de 
specifieke kenmerken van het te 
beveiligen object en het 
risicoprofiel bieden wij de meest 
optimale beveiligingsoplossing. 
Zodat u uw huis, bedrijf en 
bedrijfsmiddelen met een gerust 
hart kunt achter laten.



YD Security
Kerkveld 2a
5768 BB Meijel
077-3030130
www.ydsecurity.nl
info@ydsecurity.nl

Of het nu gaat om de veiligheid van uw 
bedrijf, uw personeel of klanten, 
persoonlijke veiligheid of algemene 
veiligheid, voor elke situatie hebben wij 
een passende oplossing die we graag met 
u bespreken. 

YD Security is een particuliere 
beveiligingsorganisatie gevestigd in 
Meijel, Limburg rand Noord-
Brabant. Ons bedrijf is officieel 
erkend door het Ministerie van 
Justitie als volwaardige particuliere 
beveiligingsorganisatie met 
vergunningsnummer ND 3962.

Wij gespecialiseerd in alle soorten 
van beveiliging, zoals: industriële 
beveiliging, objectbeveiliging, 
hondenbeveiliging, mobiele 
surveillance, horecabeveiliging, 
persoonsbeveiliging en 
evenementenbeveiliging. 


