
STANLEY ASSURE™

  Juiste inzet van bedrijfsmiddelen zonder de nadelen van 
eigendom

  Geen noodzaak om aanzienlijke cash flow te rechtvaardigen

  Transparante budgettering met duidelijke en flexibele 
voorwaarden

IMPLEMENTATIE
 
Na een grondige analyse van de risico’s, kiezen wij 
de voor u best passende beveiligingssystemen.
• Innovatieve producten en intelligente oplossingen
•  Geïntegreerde oplossingen voor maximale waarde
•  Onderbouwde prestaties met volledige garantie voor de 

duur van de overeenkomst.

DIENSTVERLENING ALARMCENTRALE
• Op maat gemaakte dienstverlening
•  Uitgebreide ondersteuning op afstand
• 24 uur per dag en 365 dagen per jaar in werking

SYSTEM MANAGEMENT
•  24/7 service, onderhoud en ondersteuning
•  Flexibele opties om aan uw beveiligingsvraag te vol-

doen
•  24/7 Helpdesk
•  Remote service en snelle opvolging

WIJ HELPEN U DE JUISTE ANTWOORDEN  
TE VINDEN

PERFORMANCE IN ACTION TM

* 
 

ONS STANLEY ASSURE™ PARTNERSHIP 
BESTAAT UIT 4 ELEMENTEN

STANLEY ASSURE™ PARTNERSHIP
Een beveiligingsoplossing via Stanley Assure is meer dan een enkele transactie. U 
geniet van alle voordelen die u binnen een partnership mag verwachten, met een 
gerust gevoel voor de toekomst.

  8 redenen om voor STANLEY ASSURE™ te kiezen:

•  Het vertrouwen dat u samenwerkt met een internationale en betrouwbare beveiligingsexpert, onder-
deel van Stanley– uw garantie voor continuïteit

•  Slimme inzet van geld - geen investeringskosten of financiering door derden – één enkel aanspreek-
punt, zowel voor de financiering als de operationele zaken

•  Transparante budgettering – gelijkmatige verspreiding van uw beveiligingskosten – dus geen verrassin-
gen 

•  Flexibiliteit om te upgraden in een markt waarin technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen – 
u bent dus klaar voor de toekomst

•  Efficiëntere boekhouding – u hoeft niet te investeren in waardeverminderende activa – uw financiele 
middelen kunt u inzetten om te groeien 
•   Solide prestaties - een professionele beveiligingsoplossing gedurende de gehele looptijd van de over-

eenkomst  

•   Mogelijkheden binnen de overeenkomst om systeem waar nodig uit te breiden – uw systeem is steeds 
aanpasbaar aan veranderingen, zonder hoge eenmalige kosten

•   Meerwaarde – een probleemloos partnership voor de lange termijn – wij nemen uw veiligheid serieus 
en gaan voor 100% van uw vertrouwen

U weet dat uw complete beveiliging in vertrouwde handen is; van analyse, implementatie, 
service en onderhoud tot aan alarmcentraledienstverlening. En dat binnen één betaalbare 
financieringsovereenkomst. 
Stanley Assure™ - for your total peace of mind.
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STANLEY ASSURE™ is een “all-in” huurformule die u een beveili-
gingsoplossing biedt tegen een vast bedrag per maand.

Binnen Stanley draait alles om 100% vertrouwen! Wij 
hechten veel belang aan een sterk partnership met onze 
klanten waarbij we oplossingen bieden die ieder risico 
dekken. Ook wanneer er sprake is van al geïnstalleerde 
apparatuur of beperkte budgetten, of zelfs wanneer er 
helemaal geen mogelijkheden zijn om te investeren.

U bent verzekerd van de meest 
innovatieve, voor u best passende 
beveiligingsoplossing zonder 
daarvoor direct te moeten investeren. 
Wij implementeren de nieuwste 
technologieën en producten, 
onderhouden uw systemen en sluiten 
deze aan op ons Security Operations 
Centre. Dit alles leggen we vast in een 
voor u haalbare betalingsovereenkomst. 
Een oplossing van nu met oog op de 
toekomst.

HET CONCEPT IS SIMPEL
Verschil van impact op de cashflow tussen STANLEY ASSURE™ 
en een traditionele directe aankoop.

* De lijn van traditionele financiering (directe aankoop) bestaat uit: 
 startkapitaal, onderhoud, technische interventies, vervanging van onderdelen 
en het verlies van andere investeringen die niet gerealiseerd kunnen worden. 

Cashflow van een bedrijf



STANLEY ASSURE™ 
FOR YOUR TOTAL PEACE OF MIND

Europese hoofdzetel STANLEY Security
Pegasuspark
De Kleetlaan 5BC
1831 Diegem (Brussels)
Tel.: +32 2 402 02 00
Fax: +32 2 402 02 45
www.stanleysecurity.eu

België
Egide Walschaertsstraat 16
B-2800 Mechelen
Tel.: +32 15 294 200
Fax: +32 15 294 220
www.stanleysecurity.be

Denemarken
Smedeland 15
2600 Glostrup
Tel.: +45 70 23 49 49
Fax: +45 43 25 55 50
www.stanleysecurity.dk

Finland
PL 47
00521 Helsinki
Tel.: +358 20 4705
Fax: +358 20 470 4101
www.stanleysecurity.fi

Frankrijk
Immeuble Cap de Seine
45 - 47 Bd Paul Vaillant Couturier
CS 50035
94853 Ivry-sur-Seine (Paris)
Tel.: +33 8 10 000 260
www.stanley-securite.fr

Duitsland
Kanzlerstraße 8
40472 Düsseldorf
Tel.: +49 1801 808082
Fax: +49 1801 252766
www.stanleysecurity.de

Groot-Brittannië
Stanley House
Bramble Road
Swindon
Wiltshire, SN2 8ER
Tel.: +44 1793 692401
Fax: +44 1793 615848
www.stanleysecurity.co.uk

Ierland
Stanley House
A1 Calmount Park
Ballymount
Dublin 12
Tel.: +35 3 1456 4544
www.stanleysecurity.ie

Italië
Via Luisa Battistotti Sassi 11/A
20133 Milano
Tel.: +39 02 319641
Fax: +39 02 31964301
www.stanleysecurity.it

Noord-Ierland
Unit 6, Locksley Business Park
Montgomery Road
Belfast BT6 9UP
Tel.: +44 2890 799 988
www.stanleysecurity.co.uk

Noorwegen
Urtegata 9, 0187 Oslo
Postboks 9376 Grønland, 0135 Oslo
Tel.: +47 05010
Fax: +47 22 67 44 37
www.stanleysecurity.no

Portugal
Quinta da Fonte
Edifício Q55 D. Diniz
Rua dos Malhões, 2 e 2 A – Piso 2 Esq.
2770-071 Paço de Arcos
Tel.: +351 707 200 176
Fax: +351 214 152 701
www.stanleysecurity.pt

Spanje
C/ Barbadillo, 7
28042 Madrid
Tel.: +34 91 312 77 77
Fax: +34 91 329 25 74
www.stanleysecuritysolutions.es

Zweden
Lindhagensgatan 76
SE-102 29 Stockholm
Tel.: +46 10 458 70 00
www.stanleysecurity.se

Zwitserland
Chemin des Aulx, 18
1228 Plan-Les-Ouates
Geneva
Tel.: +41 22 703 56 00
Fax: +41 22 703 56 05
www.stanleysecurity.ch

Nederland
Keienbergweg 50
1101 GC Amsterdam
Tel.: +31 80 - 050 66 00
Fax: +31 20 - 311 95 91
www.stanleysecuritysolutions.nl
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OPLOSSINGEN OP MAAT

MOGELIJKHEDEN SYSTEM MANAGEMENT
De mogelijkheden voor service en onderhoud van uw systemen 
vormen een belangrijk onderdeel van STANLEY Assure™. Uw 
wereld wordt een stuk eenvoudiger en overzichtelijker door de 
keuze van uw producten, het onderhoud en de financiering bij 
één enkele dienstverlener onder te brengen. 

DIENSTVERLENING ALARMCENTRALE EN SERVICE 
OP AFSTAND
Op ons Security Operations Centre (SOC) ontvangen wij niet 
enkel alarmmeldingen. Wij regelen het volledige beheer 
van uw totale beveiliging op afstand. Wij combineren de 
werkzaamheden van de alarmcentrale met de dienstverlening 
van storingsanalyse, serviceplanning en service op afstand.  
Wij kunnen het totale toegangsbeheer controleren, waaronder de 
bediening van deuren of slagbomen, intercom beantwoording, 
intelligente video monitoring en het op afstand wisselen van 
systemen. Eventuele storingen van uw beveiligingssysteem 
worden in ons SOC op een snelle en efficiënte manier opgelost.

SECURITY AS A SERVICE
U moet zich volledig kunnen concentreren op uw kernactiviteiten, 
zonder u zorgen te maken over investering in beveiliging. Hoewel 
u onze producten nog steeds rechtstreeks bij ons kan aankopen 
en kan laten installeren, vinden wij dat u uw kapitaal moet 
bewaren en gebruiken om te groeien. Laat ons u het beheer van 
uw niet-gebudgetteerde onderhoudskosten en uw verouderde 
beveiligingstechnologie uit handen nemen via ons STANLEY 
Assure™ partnership.

STANLEY ASSURETM

De STANLEY Assure™ financieringsoplossing wordt intern 
beheerd, waardoor wij in staat zijn een financieel programma 
op te stellen afgestemd op uw specifieke behoeftes. Met een 
standaardovereenkomst geniet u van de meest innovatieve 
producten, zonder het risico van eigendom, maar wel met 
volledige garantie op de systemen gedurende de looptijd van de 
overeenkomst. Dit alles tegen een vast bedrag per maand waarin 
product, installatie en service zijn opgenomen en waarmee u 
kunt voldoen aan uw budgetteringsvereisten.

TOTAALOPLOSSINGEN OM UW 
VOLLE VERTROUWEN TE VER-
DIENEN 


