


 Securing What Matters 

Onze missie 

In deze vaak woelige tijden is veiligheid een basisbehoefte geworden. Rekening 
houdend met het verlangen naar vrijheid bieden wij bescherming voor alles waar 
mensen écht waarde aan hechten. 



     WERELDWIJD MEER EN BETER ONDERSTEUNDE BEVEILIGINGSPROJECTEN 

Onze strategie 

Beter gewapend om grootschalige projecten te beheren 
 

 Blijven innoveren om de eindgebruiker optimale oplossingen 
te bieden 
 

 Netwerk van partners versterken als garantie voor 
professionele installatie en optimale systeemintegratie 
 

 Kostenbesparende oplossingen voorzien 
 

 Levertijd en budget in acht nemen 



Betafence wereldwijd actief 

 Wereldleider in perimeter beveiliging 

 Ruim 130 jaar betrouwbare partner 

 > 1400 werknemers 

 Wereldwijd 10 fabrieken 

 30 verkoopkantoren en agentschappen  

 100 landen 

 



Betafence wereldwijd actief 



Het Betafence universum 



The Betafence Universe 



Betafence wereldwijd actief 
B2B - Beveiligingsoplossingen voor professionals 

• Projecten met een hoge beveiligingsgraad  
• Standaard beveiligingssystemen  
• Toegangscontrole en detectie 

B2C - Omheiningsoplossingen voor consumenten 

• Standaard beveiligingssystemen 
• Toegangscontrole  

Industriële oplossingen 
• Beschermen van pijpleidingen 
• Isolatiegaas 
• Gelast/zeshoekig gaas 
• Gewapend glas 
• Infrastructuuroplossingen/schanskorven 



21% 

37% 
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Betafence wereldwijd actief 

B2C 
Omheiningsoplossingen  
voor consumenten 
 
> Standaard beveiliging 

B2B 
Beveiligingsoplossingen 
 
> Hoge beveiligingsgraad 

Industriële oplossingen 

B2B 
Beveiligingsoplossingen 
 
> Standaard beveiliging 



GRENZEN    
ENERGIE 
VEILIGHEID 

INFRASTRUCTUUR 

RECORDS 

WAARDE 

Securing What Matters: onze expertisedomeinen 

LEEFWIJZE 

BEVEILIGEN VAN : 



Securing What Matters: onze expertise 

  
ENERGIE 

• Olie- en gassites 
• Windmolenparken 
• Zonneparken 
• Energiecentrales 
• Telecom 
• … 

SECURING 



Securing What Matters: onze expertise 

  
GRENZEN 

• Grenzen 
• Militaire domeinen 
• … 

SECURING 



Securing What Matters: onze expertise 

  
VEILIGHEID 

• Onderzoekskampen 
• Medische posten  
• Detentiecentra 
• … 

SECURING 



Securing What Matters: onze expertise 

  
INFRASTRUCTUUR 

• Hogesnelheidstreinen  
• Luchthavens 
• Havens 
• Autosnelwegen 
• … 

SECURING 



Securing What Matters: onze expertise 

  
RECORDS 

• Racecircuits  
• Sportstadions 
• Sportvelden 
• Sportevenementen  
• … 

SECURING 



Securing What Matters: onze expertise 

  
WAARDE 

• Banken 
• Fabrieksterreinen 
• Opslagplaatsen  
• Kantoorgebouwen 
• … 

SECURING 



Securing What Matters: onze expertise 

  
LEEFWIJZE 

• Residentiële wijken 
• Privéresidenties 
• Landscaping 
• Zwembaden 
• Wellnesscentra  
• … 

SECURING 



Beveiligingsoplossingen kunnen voldoen aan uiteenlopende vereisten. 
Betafence stelt de meest geschikte aanpak voor  
op basis van de specifieke situatie, het vereiste veiligheidsniveau  
en de risicoanalyse. 

 
 Wij onderscheiden 5 functionaliteiten: 

— Afbakening 
— Ontrading 
— Vertraging 
— Detectie  
— Toegangscontrole 

Securing What Matters: onze expertise 



Securing What Matters: kwaliteit 

 Productie-eenheden 
— Alle productie-eenheden zijn ISO-gecertificeerd 

 
 
 

 Producten 
— Producten hebben, afhankelijk van het type, de installatie en de locatie, een 

garantie van maximaal 20 jaar 
— Poorten zijn CE-gecertificeerd 

 
 
 
 
 

 Installatie 
— Dienst na verkoop gegarandeerd 

 
 
 



Securing What Matters: duurzame ontwikkeling 

Product Productie Milieu Mensen 

• Duurzame 
producten 
 
• Lange levensduur 
 
• Gebruik van 
"groen" coatings 

• Vermindering van 
energieverbruik 
 
• Vermindering van 
CO²-uitstoot 
 
• Warmterecuperatie 
 
• Gerecycleerde 
grondstoffen 

• Waterzuivering 
 
• Groene stroom en 
alternatieve energie 
 
• Vermindering van 
het papierverbruik 
 
• Respect voor het 
lokale milieu 

• De juiste mensen, 
met de juiste 
opleiding, op de 
juiste plaats 
 
• Inspanningen 
voor een veilige 
werkomgeving 



Securing What Matters: uw project 

 
 
Externe partners 
- Mede- en onderaannemers 
- Professionele installateurs 
- Perimeterdetectie 
- Geïntegreerde detectie-  
   en controlesystemen 

  
 Eindklant/  
 Prescriptoren 
 - Specifieke vereisten 
  - Budget/timing 

Betafence 
- Industriële knowhow 
- Kwaliteitscontrole 
- Innovatie 
- Projectbeheer 
- Klantendienst 

Oplossing op maat 

Synergie  



Permanente 
ondersteuning 

Securing What Matters: uw project 

Projectbeheer en 
installatie 

Ontwerp en 
uitvoering van 

klantensysteem 

Project-  
omschrijving 

Risicoanalyse en 
conceptualisatie 

Totale "project 
ownership" 



Securing What Matters: gerealiseerde projecten 
 > 2000 projecten (afgelopen 10 jaar) 
 > 50 verschillende landen wereldwijd 

https://www.linkedin.com/company/betafence-benelux  

https://www.linkedin.com/company/betafence-benelux


Conclusie 
 Vertrouwen 

— In de strategie van Betafence zijn de motivatie en kwaliteit van haar personeel en 
externe partners primordiaal. Onze klanten worden dus geholpen door de beste 
specialisten op de markt. 
 

 Knowhow en kwaliteit 
— Betafence kan ruim 130 jaar ervaring voorleggen met beveiligingsoplossingen van 

topkwaliteit. 
— Als marktleider in product-, service- en applicatie-innovatie bepaalt Betafence 

waar voor de hele sector de norm ligt.  
 

 Wereldwijd bereik 
— Betafence is 's werelds grootste specialist in perimeter beveiliging.  
— Overal ter wereld leveren wij onze klanten beveiligingsoplossingen aan en voeren 

wij even betrouwbaar grootschalige projecten uit. 
 

 



Contacteer ons 
Betafence Belgium NV 
Sales Benelux 
Blokkestraat 34b 
B- 8550 Zwevegem 
T: 056 73 46 46 
F: 056 73 45 45 
www.betafence.be 
 
Betafence Corporate Services NV 
3Square Village | Rijvisschestraat 126 
B-9052 Gent 
T: + 32 9 248 17 00 
F: + 32 9 248 17 58 
www.betafence.com    

 

http://www.betafence.be/
http://www.betafence.com/
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