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WAT ZIJN DE EERSTE REACTIES?  

De collectieve beveiliging  van de industrieterreinen in 

Genemuiden en Hasselt is van start. De eerste reacties zijn 

positief!  

Inmiddels zijn de tijdelijke borden vervangen door de definitieve 

exemplaren en is op alle invalswegen naar de industrieterreinen duidelijk 

te zien dat er collectieve bewaking plaatsvindt door Trigion. Als FIZ zijn 

we blij om te horen dat het u opvalt dat de medewerkers van Trigion 

frequent rondrijden op de terreinen en een grote mate van stiptheid aan 

de dag leggen. Wij horen deze positieve reacties graag, maar ook andere 

signalen! Wanneer u vragen heeft of opmerkingen, laat ze ons weten via 

info@fizveilig.nl.  

(Foto: nieuwe bebording bij industrieterrein Hasselt)  

 

Let op: ook ons emailadres is gewijzigd!  

Vanaf nu is dat info@fizveilig.nl.  

NIEUWE WEBSITE 
WWW.FIZVEILIG.NL  
IS LIVE! 

Speciaal voor de collectieve 

beveiliging is er een nieuwe 

website in het leven geroepen: 

www.fizveilig.nl.   

U vindt hier o.a.:  

 Hoe werkt het? Alles 

wat u moet weten over 

het Concept 

 FAQ: veelgestelde 

vragen met o.a. 

contactinformatie.  

 Handige tips en info 

(downloads) 
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WIE IS TRIGION?  

Met ruim 8.500 medewerkers en een grote diversiteit aan producten en 

diensten is Trigion het meest complete beveiligingsbedrijf van 

Nederland. Ze beveiligen van luchthaven tot ministerie en van 

energiebedrijf tot winkelcentrum. De brede focus van Trigion en de drang 

om te vernieuwen maken dat we onze opdrachtgevers voor ieder specifiek 

risicoprofiel de beste oplossing bieden. Trigion beveiligt onder andere 

ook de bedrijventerreinen in Heerenveen en Lelystad. www.trigion.nl.  

COLLECTIVITEIT VERGROTEN, HELPT U MEE?   

We hebben al een geweldig aantal deelnemers. Maar als er nóg meer 

bedrijven meedoen, dan heeft dat voor iedereen voordelen! Daarom: 

spreek collegabedrijven aan met de vraag of zij al lid zijn. Wijs ze op hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook op de voordelen die 

deelname voor hen heeft:  

 Onderzoek heeft uitgewezen dat het concept leidt tot minstens 20% 

afname van criminele activiteiten.  

 Waardebehoud van hun pand  

 Minder schadekosten  

 Meer veiligheid voor bedrijf en personeel  

 Vaak fors lagere verzekeringspremies  

U kunt geïnteresseerden verder doorverwijzen naar onze website, 

www.fizveilig.nl.  

U kunt ook daarnaast evt. Linda Zandink, accountmanager van 

Trigion informeren via lzandink@trigion.nl of T 06 11 39 37 34. 

Alvast bedankt!  

 

 

 

 

Surveillancewagen Trigion 

Contact opnemen 

FIZ 

Federatie Industrieterreinen 

Zwartewaterland  

 

 

Vragen kunt u mailen naar 

camera@okgenemuiden.nl 

KvK Oost Nederland 05069177 

 

VOLG ONS OP TWITTER: 

@FIZBEVEILIGING 
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