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Het Preventieabonnement
Een veilig gevoel 

Verzekeren is niet de enige oplossing om met uw risico’s 
om te gaan. U kunt schade ook voorkomen of beperken met 
preventiemaatregelen. Denk aan een gecertificeerd alarmsysteem, 
een veilige elektrische installatie of beveiligingscamera’s. 
Preventiemaatregelen kunnen daarnaast een voorwaarde zijn 
om een verzekering af te sluiten of een vergunning te krijgen 
van de gemeente. En u zorgt voor een veilige omgeving voor uw 
medewerkers, uw klanten en uzelf. Een veilig gevoel!
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‘Veiligheid voor mijn medewerkers  
en gasten’

‘Ik heb een druk restaurant en focus me op mijn gasten.  
Mijn administratie besteed ik zo veel mogelijk uit.  
Het mooie van De Zeeuwse is dat ze niet alleen hebben 
nagedacht over verzekeringen maar ook over preventie.  
Ik heb een preventieabonnement afgesloten voor de con- 
trole van mijn brandblusmiddelen en elektrische installatie.  
Zo voldoe ik aan de eisen van de brandweer en zorg ik voor 
een veilige omgeving voor mijn medewerkers en gasten.’ 

4



Het Preventieabonnement is een abonnement op veiligheid. 
Het bestaat uit preventiemiddelen en -diensten tegen een vast, 
gereduceerd tarief. Het preventieabonnement is er voor alle 
soorten bedrijven. Een bouwbedrijf, een slijterij, een lunchroom 
en een kledingzaak bijvoorbeeld. Hierbij werkt De Zeeuwse samen 
met Een Veilig Gevoel. Zij nemen u alle zorg uit handen!

Keuze uit verschillende modules
Elk bedrijf verschilt qua inrichting, grootte en locatie.  
Daarom kunt u het abonnement zelf samenstellen. U kunt kiezen 
uit de volgende modules:

 –  Brand- en vluchtveiligheid
 –  Elektrische installatie
 –  Inbraakpreventie
 –  Camerabeveiliging
 –  Mistgenerator
 –  Bakwand en afzuiginstallatie
 –  Smart Safe Service

Flexibiliteit staat voorop
U kunt uw abonnement naar eigen behoefte samenstellen 
en uitbreiden. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een 
alarmsysteem in combinatie met een mistgenerator. Of voor 
beveiligingscamera’s in combinatie met een alarmsysteem. 

Wat is het Preventieabonnement?
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Wie is Een Veilig Gevoel?
Het Preventieabonnement komt tot stand door samenwerking  van 
De Zeeuwse met Een Veilig Gevoel. 

Een Veilig Gevoel 
Een Veilig Gevoel BV is marktleider in Nederland op het 
gebied van camerabeveiliging en opslag in de cloud. 
Als beveiligingsspecialist bieden ze verschillende 
beveiligingsoplossingen, zoals camerabeveiliging, 
alarmsystemen, mistgeneratoren en het onderhoud daarvan. 
Meer dan 2.500 ondernemers hebben de afgelopen jaren voor 
de diensten van Een Veilig Gevoel gekozen. Ze zijn een CVV 
BORG technisch beveiligingsbedrijf en KIWA-gecertificeerd voor 
videosystemen. Dit betekent dat alle systemen deskundig en 
betrouwbaar worden aangelegd en onderhouden. 

Ontzorgen
Een Veilig Gevoel heeft als doel u compleet te ontzorgen, 
tegen een vast tarief per maand, kwartaal of jaar zonder grote 
investeringen. Ze geven u advies op het gebied van veiligheid en u 
bepaalt daarna zelf welke preventiediensten u afneemt. Ze nemen 
u alle zorg uit handen!

Meer informatie
U vindt meer informatie over Een Veilig Gevoel op  
www.eenveiliggevoel.nu. 
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Module Brand- en vluchtveiligheid
Goed onderhoud van brandblusmiddelen en noodverlichting is 
van doorslaggevend belang voor de brandveiligheid. De kans 
is namelijk reëel dat slecht onderhouden brandblusmiddelen 
in geval van nood niet meer functioneren en zelfs gevaarlijk 
zijn. Daarom is een professionele, periodieke controle van uw 
blusmiddelen en noodverlichting van groot belang.

Wat houdt het in? 
Een gecertificeerde onderhoudsdeskundige controleert of er 
voldoende brandblusmiddelen in uw bedrijf aanwezig zijn en 
of deze blusmiddelen en de noodverlichting voldoen aan de 
geldende normen. Dit betekent het volgende:

 –  U krijgt advies over het aantal en de soort brandblusmiddelen 
en/of noodverlichting.

 – U ontvangt de benodigde brandblusmiddelen en/of 
noodverlichting incl. de jaarlijkse keuring ervan.

 – U ontvangt een onderhoudscontract (dit kan nodig zijn voor uw 
verzekering).
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Voordelen van het 
Preventieabonnement
U voldoet eenvoudig aan de eisen van de Arbowet, overheid en 
verzekeraar
Als ondernemer moet u voldoen aan diverse preventie-eisen. 
Voor de veiligheid van uw medewerkers, om een vergunning 
te verkrijgen of om een verzekering te kunnen afsluiten. Het 
Preventieabonnement helpt u hierbij.

Een veilige omgeving
Voor uw klanten, uw medewerkers en uzelf. 

Gespreide kosten
U betaalt een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar en u hoeft 
zelf geen grote investeringen te doen. 

Gecertificeerde bedrijven
Alle preventiemiddelen en -diensten worden geleverd door 
gecertificeerde bedrijven die voldoen aan de eisen van hun 
branche.  

Maatwerk
Omdat elk bedrijf anders is, stelt u zelf uw eigen abonnement 
samen. U kiest alleen de preventiemiddelen en -diensten die uw 
bedrijf nodig heeft.  

Alles wordt voor u geregeld
U hoeft zelf niets te regelen. Een Veilig Gevoel neemt u alle zorg 
uit handen en installeert en onderhoudt de preventiemiddelen 
voor u!
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Module Elektrische installatie
Maar liefst 60% van alle branden in Nederland wordt veroorzaakt 
door een gebrek in de elektrische installatie. De oorzaak is vaak 
verkeerde aanleg of slecht onderhoud. Voor de veiligheid van u en 
uw medewerkers is het van belang dat de elektrische installatie 
regelmatig geïnspecteerd en onderhouden wordt. Zo voldoet u 
ook aan de voorschriften van de verzekeraar en Arbowet.

Wat houdt het in? 
Afhankelijk van het soort bedrijf en de grootte van het bedrijf vindt 
er jaarlijks of tweejaarlijks inspectie en onderhoud plaats van de 
elektrische installatie. Deze inspectie brengt de risico’s op brand 
in uw elektrische installatie in kaart. Dit betekent het volgende:

 –  Een expert inventariseert de risico’s rondom de 
elektrische installatie, apparatuur, eventuele machines en 
gereedschappen. 

 – Afhankelijk van uw behoefte en de eisen van de Arbowet of 
verzekeraar is dit een NEN 3140 of VIER-inspectie. 

 –  U ontvangt een overzicht met de belangrijkste gebreken.
 –  Ook geeft de expert u adviezen rondom preventie en 

bewustwording bij medewerkers.
 – En tot slot krijgt u een advies voor een vervolginspectie. 
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Module Inbraakpreventie 
Een Veilig Gevoel helpt u bij het maken van een keuze tussen 
de verschillende alarmsystemen en de eisen waaraan uw 
alarmsysteem moet voldoen. U kunt uw alarmsysteem 
bijvoorbeeld uitbreiden met beveiligingscamera’s, 
mistgeneratoren of toegangscontrole. Een Veilig Gevoel kan ook 
het onderhoud van uw bestaande alarmsysteem overnemen. 
Afhankelijk van uw verzekeringseisen kunt u het abonnement 
uitbreiden met de doormelding naar een alarmcentrale. 

A. Alarmsysteem 
Wat houdt het in? 
Als u kiest voor een alarmsysteem van Een Veilig Gevoel kunt u 
rekenen op:

 –  advies van een expert over het juiste alarmsysteem voor  
uw bedrijf; 

 –  installatie van het alarmsysteem; 
 –  jaarlijks onderhoud;
 –  een onderhoudscontract (dit kan nodig zijn voor uw verzekering). 

De installatie en het onderhoud van de systemen vindt plaats door 
BORG-gecertificeerde monteurs. 

B. Doormelding Alarmcentrale 
Wat houdt het in? 
U krijgt een abonnement op doormelding van uw alarmsysteem 
naar de meldkamer van de particuliere alarmcentrale.  
De alarmcentrale waarschuwt u, een van uw medewerkers of de 
politie, afhankelijk van de gemaakte afspraken. U kunt rekenen 
op: 

 –  doorlopende aansluiting op de meldkamer; 
 –  een bewijs van aanmelding (dit kan nodig zijn voor uw 

verzekering). 
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‘Een oogje in het zeil’
‘Ik wil me geen zorgen maken over de beveiliging van mijn 
restaurant. Daarom heb ik gekozen voor een abonnement 
op een alarmsysteem met camerabewaking. Die staan aan 
na sluitingstijd, maar ook overdag. Ik kijk geregeld op de 
camera’s hoe druk het is in het restaurant. Zo kan ik zelf 
bijspringen of iemand extra regelen.’ 
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Module Camerabeveiliging
Camerabeveiliging is van essentieel belang voor de veiligheid in 
uw bedrijf. Camera’s observeren en registreren 24 uur per dag,  
7 dagen per week. Een Veilig Gevoel werkt met opslag in de cloud. 
Zo kunt u op elk gewenst moment uw beelden bekijken via uw 
computer, smartphone of tablet. 

Wat houdt het in?
Een Veilig Gevoel biedt u kwalitatief hoogwaardige camera’s tegen 
een gunstig abonnementstarief. U kunt verder rekenen op: 

 –  advies van een expert over het benodigde aantal camera’s en 
de locatie ervan in uw bedrijf;

 –  installatie en instructie van het camerabewakingssysteem;
 –  24/7 monitoring;
 –  onderhoud, service en support;
 –  een onderhoudscontract (dit kan nodig zijn voor uw 

verzekering).
Een Veilig Gevoel is KIWA-gecertificeerd voor videosystemen. 
De camerasystemen worden deskundig en betrouwbaar 
aangelegd en onderhouden. 

Flexibiliteit staat voorop
U kunt uw abonnement naar eigen wens en behoefte 
samenstellen en uitbreiden. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor 
beveiligingscamera’s in combinatie met een alarmsysteem. 
Ook is het mogelijk om de alarmcentrale toegang te geven tot 
uw camerabeelden door middel van Live View. Bij een incident 
wordt het alarm geactiveerd. De camerabeelden worden direct 
doorgestuurd naar de alarmcentrale.
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Pak risico’s in uw 
bedrijf slim aan!
De continuïteit van uw bedrijf staat natuurlijk voorop. Wij helpen 
u als De Zeeuwse ook via informatie op onze website graag verder 
om schade zo veel mogelijk te voorkomen en slim om te gaan 
met risico’s. Want risico’s die u kunt voorkomen, hoeft u niet te 
verzekeren!

Risicomanagement
Welke doelstellingen heeft u als ondernemer? Misschien wilt uw 
bedrijf laten groeien. Of uw idealen nastreven. Het is belangrijk 
om te weten wat die doelstellingen in de weg kan staan.  
Ga daarom naar www.dezeeuwse.nl/risicomanagement want daar 
leest u hoe u verstandig om kunt gaan met uw risico’s.

De Preventiezaak
Werken aan de veiligheid van uw bedrijf vraagt soms om flinke 
investeringen. Daarom helpen we u graag verder met kortingen 
op preventiemiddelen en -diensten. In de Preventiezaak vindt 
u aantrekkelijke aanbiedingen op het gebied van auto, brand, 
diefstal en veiligheid. Van brandblussers tot BHV-opleidingen en 
autosloten. Bekijk uw voordeel op www.dezeeuwse.nl/preventie.

Praktische preventietips
Schade is vaak te voorkomen. Daarom hebben we een aantal 
praktische tips voor u op een rijtje gezet. Van brandpreventie tot 
bedrijfsaansprakelijkheid en van stekkerdozen tot subsidies.  
Lees ze op www.dezeeuwse.nl/preventietips.
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Module Mistgenerator
Een inbraak of ramkraak duurt gemiddeld nog geen 5 minuten. 
Te kort voor de politie om op tijd ter plaatse te zijn. Een 
mistgenerator zorgt ervoor dat uw winkel of bedrijfsruimte binnen 
enkele seconden vol staat met onschadelijke mist. Zo kan een 
inbreker niets meer zien. En wat hij niet kan zien, kan hij ook niet 
stelen!

Wat houdt het in? 
Een mistgenerator is voor veel bedrijven een dure aankoop. Een 
Veilig Gevoel biedt u een gunstig alternatief: een abonnement. 
Zo heeft u een mistgenerator, inclusief de installatie en het 
onderhoud, voor een vast, aantrekkelijk tarief. U hoeft zelf geen 
grote investeringen te doen. Met het abonnement van Een Veilig 
Gevoel kunt u rekenen op: 

 – de mistgenerator en toebehoren, goedgekeurd volgens  
de Europese norm;

 –  de installatie; 
 –  het jaarlijkse onderhoud;
 –  een onderhoudscontract (dit kan nodig zijn voor  

uw verzekering). 

Flexibiliteit staat voorop
U kunt uw abonnement naar eigen wens en behoefte 
samenstellen en uitbreiden. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor 
een alarmsysteem in combinatie met een mistgenerator. 
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‘Een waslijst aan verplichtingen’
‘Twee jaar geleden zijn we ons bedrijf gestart. Om de 
benodigde vergunningen te krijgen, moesten we voldoen 
aan een waslijst van verplichtingen. Zoals inrichtingseisen 
voor het pand en een goedgekeurde elektrische 
installatie. En ook voor mijn frituurinstallatie gelden 
allerlei voorschriften. Niet makkelijk om hiervoor de juiste 
bedrijven te vinden. Gelukkig wees mijn adviseur me op het 
Preventieabonnement. Dat scheelt een hoop geregel  
en kosten!’
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Module Bakwand en afzuiginstallatie
Frituren, filters en afzuigkanalen vormen een groot brandrisico 
door de hoge temperaturen van de olieproducten waarmee wordt 
gewerkt. Een brand in een frituur kan zich via de afzuiginstallatie 
snel verspreiden en zo in korte tijd een complete keuken, 
restaurant of hotel in brand zetten. Het is daarom van belang om 
de afzuiginstallatie regelmatig te laten controleren en zo nodig te 
(laten) reinigen. 

Wat houdt het in? 
De kanalen en vetfilters van de afzuiginstallatie van uw bakwand 
of frituurinstallatie worden geïnspecteerd. Dit betekent dat u 
verzekerd bent van: 

 –  inspectie van de kanalen en de afzuiginstallatie;
 –  meting van de vetaanslag;
 –  een inspectierapport;
 –  eventuele reiniging van de kanalen;
 –  een melding wanneer de kanalen aan onderhoud toe zijn of de 

filters vervangen moeten worden. 

Het Preventieabonnement 17



‘Een goede oplossing!’
‘Steeds meer klanten pinnen, maar toch hebben we nog 
veel contant geld in kas. Ik vind het niet prettig als we dit 
naar de bank moeten brengen. Daarom is de Smart Safe 
een goede oplossing. Het geld is direct veilig, niemand kan 
er meer bij. De Smart Safe scant de biljetten op echtheid en 
telt het geld meteen. Het geld staat de volgende dag al op 
mijn rekening.’
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Module Smart Safe Service
Hoewel steeds meer klanten pinnen, ontkomt u er niet aan dat 
sommige contant willen betalen. Gelukkig kan dat nu zonder dat 
de veiligheid van u en uw medewerkers in gevaar komt.  
Een Smart Safe maakt het voor iedere ondernemer mogelijk om op 
een veilige manier met cash geld te werken.

Wat houdt het in?
Een Smart Safe is een kluis die eenvoudig past in elk 
kassameubel. Wanneer u kiest voor een Smart Safe bij uw kassa, 
heeft u de volgende voordelen:

 –  Elk geldbiljet wordt gescand op echtheid en het geld wordt 
direct geteld. 

 –  Het geld is elektronisch beveiligd. Niemand kan er meer bij, 
ook uw medewerkers niet. 

 –  Het geld staat de volgende dag al op uw rekening, ook als het 
nog niet is opgehaald. U loopt dus geen enkel risico meer. 

 –  Een transporteur haalt de safe op zodra het afgesproken 
maximum is bereikt. Geen transport op een vast tijdstip: een 
stuk veiliger! 
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Wat kost het?

Het Preventieabonnement vraagt geen grote investeringen van u. 
Het is een abonnement op producten en diensten, inclusief alle 
installatie-, service- en onderhoudskosten. Het is mogelijk om te 
betalen per maand, kwartaal of jaar. Zo spreidt u de kosten en 
houdt u geld over voor andere investeringen in uw bedrijf. 

Een expert van Een Veilig Gevoel helpt u bij het maken van een 
keuze. Op basis van het soort bedrijf, de grootte van uw bedrijf,  
de eisen waaraan u moet voldoen en de keuzes die u maakt, 
maken ze een passende offerte voor u. 

Door de samenwerking van De Zeeuwse met Een Veilig Gevoel 
kunnen we u inkoopvoordeel bieden. Hierdoor betaalt u altijd 
minder dan wanneer u zelf losse producten en diensten afneemt. 
U betaalt één vast bedrag per periode.
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De Zeeuwse verzekeringen is een handelsnaam van  
Goudse Schadeverzekeringen N.V. De Zeeuwse is geregistreerd bij 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Zeeuwse is gevestigd 
te Middelburg aan de Houtkaai 11. Het postadres is Postbus 50, 
4330 AB Middelburg.
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Het Preventieabonnement komt tot stand door samenwerking van 
De Zeeuwse met Een Veilig Gevoel. Een Veilig Gevoel is een CVV 
BORG technisch beveiligingsbedrijf en is KIWA-gecertificeerd.  
Dit betekent dat alle systemen deskundig en betrouwbaar worden 
aangelegd en onderhouden. Daarnaast werken ze samen met 
betrouwbare partners.

Aanvraag Preventieabonnement
Bent u geïnteresseerd in een afspraak met een expert van Een 
Veilig Gevoel of wilt u een offerte ontvangen? Neem dan contact 
op met uw adviseur of rechtstreeks met Een Veilig Gevoel, telefoon 
088-5554899. Daarna werkt het als volgt:

 –  Een expert van Een Veilig Gevoel komt bij u langs om uw 
behoeften te inventariseren. 

 –  Hij maakt een passende offerte voor u. 
 –  Een monteur van Een Veilig Gevoel of een van hun partners 

komt de middelen installeren en/of het onderhoud plegen. 
 –  Na afloop ontvangt u een onderhoudscontract. Dit is uw bewijs 

voor de verzekeraar of gemeente. 
 –  Afhankelijk van de door u gekozen betalingstermijn ontvangt u 

elke maand, kwartaal of jaar één factuur van Een Veilig Gevoel 
voor alle afgenomen diensten.

 –  Een Veilig Gevoel is uw aanspreekpunt. 

Hoe werkt het?
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Uw adviseur

De oplossing dichtbij
De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. 

Vanuit ons kantoor in Middelburg werken wij uitsluitend 

samen met onafhankelijke verzekeringsadviseurs, 

omdat die u het beste advies kunnen geven. Wij 

bieden verzekeringen voor zowel ondernemers als 

particulieren, waaronder speciale oplossingen voor 

agrarische bedrijven.

Door samenwerking met regionale partners kunnen wij 

de risico’s en de verzekeringswensen van onze klanten 

goed inschatten. En dat merkt u aan de kwaliteit en het 

maatwerk van onze producten.
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