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Beveiliging

Gedreven door onze passie voor het vak én de discipline, werken wij 
dagelijks vanuit één krachtig cluster met bijna 100 medewerkers aan 
lokale, regionale en nationale projecten. Onze ervaren topteams zijn 
vertegenwoordigd op nagenoeg alle vestigingen. Zo is er altijd een 
gespecialiseerde partij bij jou in de buurt om snel mee te schakelen.

Wie we zijn en wat we doen?

Het cluster Beveiliging is gespecialiseerd 
op het vlak van advies tot onderhoud 
van inbraaksignalering, branddetectie, 
camerasystemen en toegangscontrole. Wij 
weten alles over technische mogelijkheden 
en over de actuele wet- en regelgeving 

rondom Beveiliging. Die kennis zetten wij 
– op maat – in voor jouw installatie. Eerlijk 
advies vinden wij belangrijk en service 
hebben wij hoog in het vaandel staan. Dat 
maakt Hoppenbrouwers een betrouwbare 
beveiligingspartner voor de lange termijn.

Jouw 
betrouwbare 
beveiligings-
partner



Waarom kiezen voor Hoppenbrouwers?
Wij vinden een goed advies waardevoller dan een snelle verkoop. Daarom 
zijn al onze medewerkers op het hoogste niveau getraind, op de hoogte 
van actuele wet- en regelgeving en in het bezit van de juiste certificaten. 
Hierdoor staan wij klaar om in elke markt te opereren. Voor iedereen zijn we 
de beste partner: particulieren, overheidsinstanties, non-profit instellingen 
en commerciële partijen. Wat kunnen we voor jou betekenen?

De kracht van samenwerking
Het cluster Beveiliging is vertegenwoordigd op nagenoeg alle 
vestigingen en dus altijd dichtbij. Bij iedere nieuwe klant bekijken 
wij welk team past bij de opdracht. Omdat onze lokale teams samen 
één zijn, is altijd de juiste kennis, kunde én capaciteit in huis om van 
jouw beveiligingsproject een succes te maken. Klein of groot, brand, 
inbraak, camera’s of toegangscontrole. Waar dan ook in Nederland.

Alleen maar specialisten
Wat heb jij nodig? Wij luisteren naar jouw verhaal, zorgen dat 
we jouw vraag écht begrijpen en denken met je mee én alvast 
vooruit. Bij al onze collega’s kun je terecht, want kennis wordt bij 
Hoppenbrouwers gedeeld en met regelmaat bijgeschoold of opgefrist. 
Van het management tot de werkvloer: actuele, inhoudelijke kennis 
is geïntegreerd in alle lagen van de organisatie. Zo waarborgen wij 
onze kwaliteit. En jij kan altijd rekenen op een eerlijk, inhoudelijk en 
compleet advies op maat.

Geruisloos door een pand
Als klant sta jij centraal. Omdat wij LEAN werken, kunnen wij ons 
aan afspraken houden en opleverdatums garanderen. Wij houden 
bovendien altijd rekening met jou en jouw processen, zodat jij (of jouw 
klant) zo min mogelijk hinder ondervindt van onze werkzaamheden 
én de veiligheid gewaarborgd blijft. Of het nu gaat om een nieuwe 
installatie, een storing of onderhoud. Optimaal meedenken. Minimale 
overlast. Altijd veilig.



Klantcasus

Beveiligingsinstallaties  
voor DC Michael Lewis 
Company Europe 
Cluster Beveiliging kreeg de uitdagende 
opdracht om voor het nieuwe 
distributiecentrum van Michael Lewis 
Company Europe, een wereldwijde 
distributeur van vliegtuigmaaltijden 
en luchtvaartbenodigdheden, de 
brandbeveiligingsinstallaties te bekabelen 
en aan te leggen. De klus werd uitgebreid 
met het bekabelen van de inbraak-, 
toegang- en sprinklerinstallaties.

Een veilig distributie 
centrum
Hoppenbrouwers’ teams Elektrotechniek, 
Werktuigbouwkunde en Beveiliging 
verzorgden samen de techniek voor 
een locatie van Rhenus Contract 
Logistics. Tijdens dit project was er een 
gestroomlijnde samenwerking tussen 
verschillende teams en vestigingen. Cluster 
Beveiliging verzorgde de brandbeveiliging, 
inbraakbeveiliging, toegangscontrole, CCTV 
en gestuurde boring.

Zonneparken beveiligen
Zonneparken zijn een relatief nieuw 
verschijnsel. En als er iets nieuws ontstaat, 
brengt dat vaak een kettingreactie aan 
vraagstukken met zich mee. Hoe beveilig 
je bijvoorbeeld een zonnepark? Cluster 
Beveiliging heeft in samenspraak met 
verzekeraars en ontwikkelaars een concept 
opgesteld. Een concept dat uit verschillende 
‘bouwstenen’ bestaat zodat ze voor iedere 
opdrachtgever een passende oplossing 
kunnen creëren.
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Benieuwd naar wat wij voor je 
kunnen betekenen, neem dan 
contact op met één van onze 
projectleiders.

> Meer weten over onze 
projecten? Kijk dan op 
hoppenbrouwerstechniek.nl/
beveiliging of scan de QR-code.
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1.  Almelo
 Remon Kroes
 rkroes@hoppenbrouwers.nl
 06 – 10 00 29 84

2.  Nijmegen
 Twan Kesseleer
 tkesseleer@hoppenbrouwers.nl
 06 - 10 03 52 10

3. Deurne
 Rob Donkers 
 rdonkers@hoppenbrouwers.nl
 06 - 13 13 89 04

4.  Sittard
 Rico Prumpeler
 rprumpeler@hoppenbrouwers.nl
 06 - 15 01 80 21

5.  Best
 Wilko Foolen
 wfoolen@Hoppenbrouwers.nl
 06 - 11 37 88 30

6.  Udenhout 
 Koen Versteijnen 
 kversteijnen@hoppenbrouwers.nl
 06 - 52 02 10 42

 Jeroen van den Hoof
 jvhoof@hoppenbrouwers.nl
 06 - 53 14 02 54

7.  Dongen
 Adrijan van Wanrooij
 avwanrooij@hoppenbrouwers.nl
 06 - 11 04 29 50

8. Roosendaal
 Pascal Bierkens
 pbierkens@hoppenbrouwers.nl
 06 - 13 14 00 57

9. Haarlem
 Jan de Cloe
 jdcloe@hoppenbrouwers.nl
 06 - 21 23 23 28


