
Een effectief camerabeveiligings- 

systeem begint bij een deskundig 

advies. Onze veiligheidsadviseurs doen 

een uitgebreide intake, waarbij zij 

kijken naar functionaliteit, toegangs-

mogelijkheden en ligging van uw 

gebouw. Vervolgens krijgt u een uitge-

breid advies over het meest effectieve 

camerabeveiligingssysteem in uw 

situatie. Of het nu gaat om observatie 

of gezichtsherkenning; uw doel en 

onze jarenlange ervaring leiden tot een 

preventief maatwerkpakket, waardoor u 

zich een stuk veiliger voelt.

Als expert in camerabeveiliging leveren 

wij onze systemen aan diverse branches. 

Zo komt u in kantoren, bedrijfsgebou-

wen, woon- en zorgcomplexen of op 

industrieterreinen camerabeveiligings-

systemen van Synorga tegen. Met onze 

brede ervaring, ons deskundige advies 

en een nauwkeurige installatie, staan 

wij garant voor een toezichtregistratie 

die past bij uw situatie. Bovendien 

bieden onze 24-uurs storingdienst en 

het periodiek onderhoudscontract u 

een continu gevoel van veiligheid. 

Camerabeveiligingssystemen werken 

digitaal of analoog. Onze camera’s zijn 

van gerenommeerde leveranciers en 

verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. 

De output van de registratie is 24/7 live 

te volgen op uw pc of smartphone. 

Na configuratie van uw complete 

systeem is zelfs een doorschakeling 

naar een meldkamer mogelijk. 

Om tot een optimale configuratie te 

komen én de juiste oplossing te bieden 

die aansluit bij uw wensen, hechten wij 

veel waarde aan het intakegesprek.   

Wilt u meer weten? www.synorga.nl/camerabeveiliging of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)

Te
ch

ni
sc

he
 in

fo
rm

at
ie

:

Als ondernemer bent u blootgesteld aan gevaren die u graag buitenshuis houdt. Denk aan inbraak in of vernie-

ling aan uw bedrijfsgebouw of nog schokkender, een overval op uzelf of op uw medewerkers. Een oplossing 

om een veiligere omgeving te creëren en uw eigendommen te bewaken, is het inzetten van professioneel 

cameratoezicht. Als gespecialiseerd beveiligingsbedrijf levert Synorga camerasystemen (CCTV). Door de juiste 

camera’s op de juiste positie te plaatsen, doet u preventief aan criminaliteitsbestrijding. Bovendien worden 

verdachte activiteiten of personen geregistreerd en kan eventueel gevaar nauwkeurig achterhaald worden.

Continu 
veilig gevoel

Live beeld, 
24/7 

Camerabeveiligingssysteem 
op maat 

Synorga registreert toezicht  
Camerabeveiliging



groep

• elektrotechniek

• verlichting

•  noodstroom

• data

• elektra inspecties

• energieadvies

•  duurzame producten

• beheer en opleiding

• inbraakbeveiliging

• brandbeveiliging

•  toegangscontrole

• camerasystemen

Wilt u meer weten? www.synorga.nl www.linkedin.com/company/synorga www.facebook.com/synorga
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De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die innovatieve en duurzame totaaloplossingen bieden 
voor een schoner milieu en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze gezamenlijke drive ligt bij 
elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties 
& energieadviezen. De focus van onze 75 medewerkers is dagelijks gericht op een tevreden klant. 

Dat merkt u door onze persoonlijke benadering en geïntegreerde maatwerk oplossingen. 
Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties 
of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Korte communicatielijnen, een gericht 
advies, transparante afspraken en een efficiënte werkwijze zijn het gevolg. Onze specialistische kennis, 
oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame karakter van sterk en gezond familiebedrijf, vormen 
de synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.
 
Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke 
instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u 
in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen. 

SYNORGA groep:
hartverwarmende synergie


