
 

 

 

              

 

             

              

 

 

 

 

 

 

 

          Klantgericht en Professioneel Opererend   
 
         Proactief beveiligen 



                        Samen voorkomen 
 

 
 
Over ons  
Pro-Rec Security Solutions B.V. is gespecialiseerd in het bieden van veiligheid voor iedereen. 
Wij maken hierin geen onderscheid. Onder onze klanten vindt u: 

 Grote -en MKB-bedrijven 

 Particulieren 

 Industrieterreinen/ bedrijventerreinen  

 Verenigingen & stichtingen 
 

Aanbod  
Wij opereren door heel Nederland en net over de grens. 
Ons aanbod is divers en vervult exact de veiligheidsbehoefte van tegenwoordig. 
Ons aanbod bestaat uit:  

 Camerabewaking 

 Alarmbeveiliging  

 Branddetectie  

 Toegangscontrole  

 
  
  



 
 

Een korte introductie over onze geschiedenis  
 
Positionering 
Pro-Rec is ontstaan uit de toenemende vraag naar cameratoezicht.  
In een markt waarbij zogenoemde ‘dozenschuivers’ de overhand hadden, wilde Pro-Rec zich 
richten op het zo klantgericht mogelijk te werk gaan. Wij willen onszelf positionering tussen 
de kenmerken van ‘customer intimacy’ en ‘product leadership’. Dat betekent simpelweg dat 
wij met producten van hoge kwaliteit een passende relatie met klanten aan willen gaan. Wij 
bieden maatwerk van hoge kwaliteit voor een zeer scherpe prijs.  
 

Doorgroeien 
Deze strategie was binnen onze markt vrij uniek. Zo hebben wij de mogelijkheid gekregen 
om hierin door te groeien. Na enkele jaren van succesvol opereren was het voor ons tijd om 
definitief stappen te maken. De eerste stap was het verhuizen naar een groter kantoor in 
Krimpen aan de Lek en vergroten van ons opererend gebied. Ook het personeel werd 
uitgebreid.  
 

totaalpakket 
Na enige tijd kwam Pro-Rec, toentertijd Pro-Rec Camera Solutions B.V., tot de conclusie dat 
klanten steeds meer behoefte kregen aan een totaalpakket aan beveiliging waarbij één 
aanspreekpunt een vereiste was. Hierin zijn wij van Pro-Rec meegegaan. En met succes. 
Onze totaaloplossing op het gebied van beveiliging slaat aan bij veel grote projecten. Dit 
heeft ons in de loop der jaren een enorme boost gegeven.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons verkoopproces  



 
Afspraak 
wij komen zonder voorrijd kosten door heel Nederland bij  u op locatie met een 
vertegenwoordiger. Alleen zo kunnen wij het beste een advies uitbrengen op het 
beveiligingsplan.  
 

Analyse 
Op het moment dat onze vertegenwoordiger bij u op locatie is, wordt er gekeken naar het 
vraagstuk; hoe wij met onze kennis en ervaring, u het beste kunnen beveiligen? Hierin kijken 
we naar diverse aspecten. Aspecten die zeker op het gebied van beveiliging onder de 
aandacht gebracht dienen te worden. Ook bieden wij een luisterend oor naar ingevingen van 
de betreffende organisatie. Zo proberen we samen tot een beveiligingsplan te komen.  
 

Offerte  
Onze offertes zijn te alle tijden vrijblijvend.  
Binnen onze offerte komt u de volgende aspecten tegen: 

- Alle componenten van het beveiligingsvoorstel(met uitleg). 
- Alle bijbehorende prijzen. 
- Een eventuele tekening/plattegrond van het beveiligingsvoorstel. 
- Optionele aspecten. Hierin geven we u extra keuzes met betrekking tot uitbreiding of 

en andere mogelijkheden 
- Onze algemene voorwaarden.  

 

After-sales  
Op het moment dat u daadwerkelijk klant bent geworden 
begint voor ons de fase waarin wij ons onderscheiden 
van diverse andere partijen binnen onze markt. Wij streven naar een vloeiende 
samenwerking met onze klanten en willen daarbij met klanten meebewegen. Onze 24-uur 
service en storingsdienst hebben daar zeker een groot aandeel in. Wij kunnen in veel 
gevallen storingen op afstand verhelpen wat voor klanten zowel financieel als in gemak zeer 
voordelig is. Dit is één van de vele redenen dat we met diverse grote supermarkt, winkel, 
distributie –en restaurant ketens mee kunnen groeien.  
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Het bieden van goede service 
 
Top kwaliteit producten 
Voor het bieden van goede service en installatie op maat maken wij gebruik van producten 
waar wij voor de volle 100% achter staan. We hebben de beschikking over een ruim en 
beheersbaar aanbod. Omdat er binnen de markt van camera’s helaas geen certificaten 
gehanteerd worden, maken wij gebruik van onze zelf gedistribueerde camera-lijn. De ILDVR-
lijn. Wij hebben uit ervaring veel vertrouwen in deze lijn en kunnen er uitstekend mee 
samenwerken. Deze factoren ondersteunen voor ons de mogelijkheid tot het bieden van 24-
uurs service en verhelpen van storingen op afstand.  
 

24-uurs toezicht 
Buiten de uitstekende performance van onze camera’s hebben wij een unieke extra tool aan 

onze camera’s in de loop der jaren weten toe te voegen. In samenwerking met de 

Bodegraafse Beveiligingsdienst (BBD) zijn wij tot een 24-uurs toezichtcentrale gekomen voor 

onze ILDVR-Camera’s. Binnen deze centrale worden dag en nacht camera’s uitgekeken op 

aanvraag van de consument. Hierin kunnen bepaalde tijdstippen op voorhand aangegeven 

worden. In samenwerking met mobiele surveillance in eigen beheer kan er op deze manier 

zeer preventief te gehandeld worden. Deze methode is ook financieel gezien zeer 

aantrekkelijk, gezien het feit dat er alleen per jaar een vast bedrag wordt betaald. U komt 

hierdoor dus niet in aanraking met extra –en onverwachte kosten.  

http://www.bbd.nl/


Doelgroep  

Nederland  
Pro-Rec opereert door heel Nederland. Daarbij nemen we een gedeelte van de grensstreken 
mee. Dit levert onze klanten geen extra kosten of ongemakkelijkheden op.  
 

Monteurs 
Met dank aan een effectieve organisatiestructuur zijn wij instaat onze landelijke projecten te  
kunnen veroorloven. Binnen onze ideologie vinden wij dat onze buitendienst de reclame is 
voor ons bedrijf. Wij zijn er van overtuigd dat het werk dat wij leveren de beste reclame is. 
Dit is voor ons dan ook de reden om, om de zoveel tijd voor  
bijscholing te zorgen voor onze monteurs en support afdeling.  
Dit is zeker gezien de markt waar wij in opereren een  
Noodzakelijk aspect naar onze mening.   
 

Afnemers 
Binnen ons klantenbestand komt u diverse organisaties tegen. 
Wij leveren zoals eerder benoemd aan:  

 Grote -en MKB-bedrijven 

 Particulieren 

 Industrieterreinen/ bedrijventerreinen  

 Verenigingen & stichtingen 
 

Eigen identiteit 
Wij vinden het belangrijk om een eigen identiteit te behouden. Wij durven bij projecten ‘nee’ 
te zeggen op het moment dat wij ergens niet voor de volle 100% achter staan. Alleen zo 
kunnen wij uniek en onszelf blijven binnen een markt met veel aanbieders die enkel en 
alleen winst-bewust opereren. Uiteraard is het voor ons doel om winstgevend te blijven met 
betrekking tot onze continuïteit. Maar wij voelen ons ook verantwoord voor de veiligheid 
van onze klanten. Onze filosofie is voor ons lijdend in onze manier van opereren.  
 

Passend aanbod 
Dat neemt niet weg, dat wij niet voor ieder soort klant een ander passend aanbod hebben. 
Wij hebben een klantgerichte aanpak die ervoor zorgt dat wij rekening houden met alle 
factoren die bij de desbetreffende klant aanwezig zijn. Zo hebben bedrijventerreinen andere 
type camera’s nodig als particuliere woonhuizen.  
 

 



Beste Lezer,  

 

 
Bedankt.  
 
Fijn dat u de tijd heeft genomen om bekend te worden met onze organisatie. In een wereld 
waarin het enorm gemakkelijk is om een onderneming op te starten op het gebied van 
beveiliging is het voor de consument moeilijk de juiste keuzes te maken.  
 
Wij streven ernaar dat iedereen veilig is en zich veilig voelt in zijn of haar leefomgeving. Wij 
willen dit realiseren door een juiste manier van aanpak te hanteren en klantgericht te werk 
te gaan. Wij hopen dat klanten het onderscheid tussen goed en minder goed kunnen maken 
met het uitkiezen van zijn of haar aanbieder. Het gaat natuurlijk wel om uw beveiliging.   
 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over onze manier van doen en hopelijk 
komen we elkaar hierin tegen. Heeft u vragen, opmerkingen of behoefte aan een afspraak 
voor vrijblijvend advies op maat, dan horen wij uiteraard graag van u. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Marvin van der Made 
Marketing & sales representative Pro-Rec Security Solutions B.V. 
 

 

 

 

  

Contact 

0180 59 39 13 
Noord 137 
2931 SJ Krimpen a/d Lek 
info@pro-rec.nl 
www.pro-rec.nl 


