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CAMERABEWAKING
VERGT GRONDIGE
AANPAK

Camerabewaking kom je in winkels steeds vaker 
tegen. Bij een goed werkend systeem komt 
meer kijken meer dan het ophangen van wat 
camera’s. Daarom kiezen ondernemers steeds 
vaker voor All Right Security. 

Doornink is eigenaar van de Primera in Aalten 

(Gld.). Primera is een winkel waar je voor 

allerlei zaken terechtkunt. Onder meer voor 

wenskaarten, postzegels, ti jdschrift en, loten, 

boeken, dagbladen en tabak. Vooral dat laatste is 

voor mensen die kwaad willen een aantrekkelijk 

product, weet Doornink. Zijn winkel was de 

afgelopen jaren een aantal keren het doelwit 

van inbrekers. Eigenaar Doornink nam diverse 

maatregelen. 

Doornink concludeerde dat een goed 

camerabewakingssysteem de beveiliging van zijn 

winkel compleet zou kunnen maken. ‘We hadden 

wel een camera hangen maar met de beelden 

daarvan was eigenlijk niets te beginnen.’

 Via een arti kel in INretail Magazine kwam 

de Primera-eigenaar bij de aanschaf van een 

camerabewakingssysteem op het spoor van 

All Right Security. ‘Het bedrijf heeft  voor 

INretail-leden gunsti g geprijsde aanbiedingen 

tot allerhande beveiligsoplossingen’, 

vertelt Doornink. Hij is enthousiast over 

de manier waarop All Right Security 

reageerde op zijn belangstelling voor een 

camerabewakingssysteem. ‘Fabienne Vandamme  

maakte een afspraak. Zij heeft  hier ter plekke 

onze winkel in kaart gebracht en aan de hand 

daarvan een voorstel gemaakt om camera’s op 

te hangen. Belangrijk is dat je geen ‘blind spots’ 

overhoudt; plekken die zich ontt rekken aan het 

cameratoezicht.’

Het overleg tussen Doornink en All Right 

Security resulteerde in een plan om in de winkel 

zeven camera’s op te hangen. De installati e van 

de camera’s verliep geheel volgens afspraak. 

‘Op de afgesproken maandagochtend stonden 

de monteurs hier sti pt om acht uur op de stoep. 

En na een kop koffi  e zijn ze aan de slag gegaan. 

Toen de winkel om 10.00 uur voor open ging, 

waren de werkzaamheden op plekken die voor 

klanten de meeste overlast zouden geven, al 

gedaan.’

Doornink vond het pretti  g dat All Right Security 

na oplevering van het camerabewakingssysteem 

weer met hem contact zocht om te informeren 

of alles naar wens is. ‘Echt een keurige 

manier van werken.’ En wat Primera-eigenaar 

Doornink betreft  is alles naar wens. Hij kan de 

beveiligingsbeelden op ieder moment bekijken 

waar hij maar wil. Doornink pakt zijn smartphone 

en laat een paar screenshots van beelden van 

de bewakingscamera’s zien. Ze zijn haarscherp. 

‘Eigenlijk nog scherper dan ik had verwacht. 

Zulke beelden zijn zeer goed bruikbaar om 

mensen te herkennen.’

Een recorder slaat de beelden van de camera’s 

ongeveer een week op. Daarna worden ze 

overschreven. Terugkijken om dieven op te 

sporen, is nog niet nodig geweest. ‘Ik ga ervan 

uit dat de preventi eve werking van een goed 

camerabewakingssysteem het belangrijkst is. 

Mijn vermoeden is dat de meeste inbrekers die 

hier iets willen, eerst een keer in de winkel goed 

rondkijken. En ik hoop dat ze zich dan bedenken.’

Berrie Klein Swormink

‘Ze zijn keurig geïnstalleerd en mede 
daardoor onopvallend aanwezig.’
Raymond Doornink wijst naar het plafond van zijn winkel waar een 
kleine beveiligingscamera zichtbaar is.

Heeft  u ook interesse in camerabewaking? Neem dan contact met ons op!
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