BEDRIJVENTERREIN

PROTOCOL INBRAKEN EN VEILIGHEID
Als er bij u wordt ingebroken of diefstal vanaf uw terrein wordt gepleegd is het advies dat altijd
te melden bij de politie. Om uw schade vergoed te krijgen van de verzekering en als u wilt dat
de dader wordt gepakt, dan heeft de politie uw aangifte nodig.
ALLEEN WANNEER DE POLITIE UW AANGIFTE HEEFT ONTVANGEN, KAN ZIJ EEN
OFFICIEEL ONDERZOEK STARTEN.

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden onze camerabeelden na 28
dagen door overschrijving gewist. Om eventuele camerabeelden veilig te stellen zal er dus
ook binnen deze 28 dagen aangifte moeten worden gedaan, anders gaan mogelijk bruikbare
beelden verloren. Let u er wel op dat dit dagen zijn, we spreken hier niet van werkdagen. (28 x
24)
Hoe doet u aangifte?
Via internet: https://www.politie.nl/ of telefonisch via 0900-8844
Op afspraak aan het bureau (via 0900-8844) Als u een afspraak heeft gemaakt, voorkomt u
wachttijden. Doet u aangifte via internet voor uw bedrijf, dan kunt u van deze link gebruik
maken

PROTOCOL INBRAKEN
EN VEILIGHEID
AANGIFTE DOEN
U maakt eerst een account aan waarin u eenmalig uw persoonlijke en
bedrijfsgegevens vastlegt. Vervolgens kunt u versneld aangifte doen, de
status van uw aangifte volgen en u hebt overzicht van uw eerdere
aangiftes.

NA DE AANGIFTE BIJ DE POLITIE
Na de aangifte ontvangt u een brief met de vervolgstappen of de
mededeling dat er te weinig opsporingsindicatoren zijn. Bij vragen
hierover kan de wijkagent Gerard van den Akker worden benaderd via
0900 – 8844.

BRAAKSPOREN
Bij braaksporen meldt
u uw inbraak altijd aan
via 0900 – 8844 en
deelt u de politie mede
dat er braaksporen
zijn. Meldt daarbij ook
dat er op de
bedrijventerreinen
camerabewaking is via
Schipper Security in
Veenendaal.

Hij is ook bereikbaar via:
•
•

http://twitter.com/Wijkagt_Gerard
https://www.facebook.com/politieburen

Wie mag wanneer beelden opvragen?
De politie is te allen tijde gerechtigd om beelden op te vragen. Hiervoor
is met de politie een aparte afspraak gemaakt.
Wanneer ondernemers zelf beelden opvragen moeten ze de volgende
stappen zetten
1. Deelnemer doet het verzoek via het ‘Aanvraagformulier veiligstellen
camerabeelden bedrijventerrein Pavijen te Culemborg’ aan Stichting
Pavijen tot het veiligstellen beelden. Formulier mailen naar
secretariaat@pavijen.nl
2. Geef op het formulier zo nauwkeurig mogelijk de aard, locatie en het
tijdvak van de beelden aan.
3. Het is noodzakelijk om aangifte te doen alvorens de beelden
beschikbaar gesteld kunnen worden en u moet akkoord gaan met de
privacyregels.

info@schippersecurity.nl

0345 – 763777

Het formulier Aanvraagformulier veiligstellen camerabeelden
bedrijventerrein Pavijen te Culemborg, kunt u downloaden.
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•

De vragende deelnemer krijgt een mail van secretariaat@pavijen.nl met daarin de melding van
beschikbaarheid van beelden en de afhaalprocedure.

LET OP
De veiliggestelde beelden blijven 28 dagen op de server staan, gerekend vanaf het startmoment begin
opname. Na de 28 dagen worden de beelden verwijderd.
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met secretariaat@pavijen.nl
Het veiligstellen van de beelden is de verantwoordelijkheid van de Stichting Pavijen, opschaling en
eventuele verdere acties zijn de verantwoordelijkheid van de politie.
De verantwoordelijkheid van de Stichting Pavijen houdt op zodra de politie actie onderneemt.

AANSPRAKELIJKHEID STICHTING PAVIJEN
De Stichting Pavijen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kwesties die buiten haar macht liggen.
Indien gedragingen of tekortkomingen niet aan de Stichting Pavijen kunnen worden toegerekend, kan
de daaruit voortvloeiende schade ook niet op de Stichting Pavijen worden verhaald. De Stichting
Pavijen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van camerabeelden.
De beschikbare camerabeelden worden niet 24 aaneensluitende uren per dag bekeken.

BEVEILIGINGSORGANISATIE
De Stichting Pavijen heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het beveiligingsbedrijf Schipper
Security uit Veenendaal.
In hun missie is verankerd dat zij een significante bijdrage willen leveren aan een
veiligere samenleving. Door een goede samenwerking met bijv. lokale gemeenten en
politie, vastgelegd in convenanten, onderscheiden zij zich in die werkwijze. De afdeling
Integrale Veiligheid van Schipper Security vervult een filterfunctie tussen ondernemers,
winkeliers, bedrijven, gemeenten en politie.

Zij bieden op basis van Integrale Veiligheid en Security Management een
volwaardig en integraal beveiligingsadvies.
Doel van de samenwerking op bedrijventerrein Pavijen is het begeleiden van het bestuur van de stichting en
de aanwezige ondernemingen naar een schoon, heel en veilig bedrijventerrein Pavijen.
Schipper Security past daarbij meerdere instrumenten en methodieken toe gebaseerd op haar vakgebied,
haar specifieke beveiligingskennis en in samenwerking met de andere veiligheidspartners, gemeente,
brandweer en politie.
Doel daarbij is een Veilige Regio te creëren, waarbinnen de bedrijven ongestoord kunnen werken.
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Methodieken
Toegepaste methodieken kunnen hierbij indien nodig wijzigen, net zoals de methodes van criminelen
wijzigen. De methoden zijn preventief gericht, maar ook heterdaad gericht.
Zij doen dit naast het –meer traditioneel- waarborgen van zowel de objectieve als subjectieve veiligheid op
het bedrijventerrein door middel van:
• Het bieden van criminaliteitspreventie door duidelijk en herkenbaar actief aanwezig te zijn in het
gebied door middel van herkenbare voertuigen, geüniformeerd personeel, plaatsen van borden bij
de ingangen van het terrein en het plaatsen van borden/stickers bij de deelnemende
leden/bewoners;
•

Het signaleren van onraad en verdachte situaties zoals brand, brandgevaarlijke situaties, ongewenst
auto- en personenverkeer, lekkages en/of uitval van stroom of verlichting.
Dit wordt gerapporteerd aan de betrokken bedrijven of aan de gemeente, politie, brandweer,
wegbeheerder, nutsbedrijven of andere externe partijen.

VEILIGHEIDSLOKET
Schipper Security heeft onder het label Signaalbewaking een communicatieplatform
(loket) ontwikkeld op het gebied van veiligheid waar ondernemers met elkaar
informatie uit kunnen wisselen in een afgeschermde omgeving.
Het loket is een organisatorische preventieve maatregel die de samenhang en communicatie onder
ondernemers op structurele basis vergroot. Informatie over het doen van aangifte bij diefstal of overlast,
informatie over signalementen van verdachte personen, informatie over calamiteiten zijn onderdeel van dit
product met de inzet van het veiligheidsloket in andere KVO samenwerkingsverbanden.
Surveillancediensten
Op bedrijventerrein Pavijen wordt gesurveilleerd volgens een afgesproken dienstenmatrix. Er wordt op
onregelmatige tijden stapvoets en actief gesurveilleerd vanaf de openbare weg. Deze onvoorspelbare
surveillance wordt uitgevoerd met opvallende en onopvallende voertuigen.
Uitkijken camera's
De camerabeelden van het bedrijventerrein Pavijen worden meegekeken vanuit het Security Operations
Center van Schipper Security en ook op een tablet van de surveillance auto. Aanwezige bedrijven kunnen
bij verzorging van de alarmopvolging tevens gratis aanwezig camera’s op het buitenterrein van de
onderneming zelf mee laten bekijken.

Schipper Security is bereikbaar via info@schippersecurity.nl of telefonisch 0345 – 763777

DIT DOCUMENT IS OPGEMAAKT DOOR STICHTING COLLECTIEVE BEVEILIGING PAVIJEN TE CULEMBORG, HIERIN AANGEDUID ALS ‘STICHTING
PAVIJEN’.AAN DIT FORMULIER KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.
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