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ltoledenvoordeel.nl/camerabewakingGeïnteresseerd? Bekijk de actiepakketten en vraag een adviesgesprek aan! 
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€3390,-

1x 2TB HDD

4x Montagedoos

1x monitor 22”

1x NVR 8-kanaals

4x Bullet camera

3x Bullet camera met montagedoos

2x Alu magneetcontact  
2x RVS poortcontact en 2x magneetcontact

1x Bedienpaneel, voedingskast,  
centrale en accu

1x NVR 8-kanaals + 2TB HDD
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Compleet
geïnstalleerd voor slechts

VAN  NU

€ 2.660,-
EXCL. BTW

€3390,-

Compleet
geïnstalleerd voor slechts

VAN €4595,- NU

€ 3.995,-
EXCL. BTW

�1ঞ;r-hh;�;m�bm1Ѵ�vb;=�lom|-];ķ�0;h-0;Ѵbm]ķ�
bmv|-ѴѴ-ঞ;ķ�l-m�u;m�;m�ƑƓņƕ�_;Ѵr7;vhĺ

SPECIAAL VOOR 
LTO-LEDEN

‘Handig dat ik mee kan kijken bij het werk op het bedrijf’
Ad Coolbergen is directeur van Ortolanda Oude-
Tonge, één van de drie vestigingen van Orto-
landa. 

De aanleiding voor hem om te investeren in bevei-
liging was de diefstal tijdens de uitbreiding met 
3,4 hectare kas. Tijdens de uitbreiding zijn spul-
len gestolen van de kassenbouwer én van van 
Coolbergen zelf. De tuinder wilde hoe dan ook 
herhaling voorkomen.
Een vriend had goede ervaringen met All Right 
Security. Coolbergen vroeg daarom onder meer 
een offerte aan bij dit bedrijf. Hij kreeg een posi-
tieve indruk van All Right Security en de prijs was 
‘netjes’, mede dankzij de korting via LTO Leden-
voordeel. 

Samen met de adviseur van All Right Security liep 
hij het hele bedrijf door om te kijken waar en welk 
type apparatuur aangebracht kon worden. Cool-
bergen: ‘Bij de poort moet je bijvoorbeeld geen 
camera plaatsen die reageert op signalen van 
80 meter ver. Dan schiet het systeem aan bij elke 
auto die op de weg rijdt.’

Zestien camera’s
Coolbergen plaatste zestien camera’s. Daarmee 
kan hij live zien wat er in de loods, op het erf en in 
de kassen gebeurt. De camera’s registreren alleen 
beelden als er beweging is. Coolbergen kan de 
scherpe beelden van alle camera’s zien  én terug-
kijken op zijn pc en mobiele telefoon. De onder-
nemer is goed te spreken over het resultaat.

‘Het is best lastig om een kwekerij serieus te beveiligen’
Komkommerteler Rino Kaljouw in Sint-Annaland 
installeerde na diefstal van klapkratten een 
combinatie van camera- en alarmsysteem van All 
Right Security. 

Met zo’n tien vaste medewerkers en in het sei-
zoen enkele tientallen inhuurkrachten produ-
ceert Kwekerij Kaljouw vijftien miljoen kom-
kommers per jaar. Tot enkele jaren geleden 
kon het bedrijf vrij zorgeloos werken, vertelt 
Kaljouw. ‘Toen kregen criminelen ineens inte-
resse in inklapbare kratten die wij gebruiken. 
Daar zit vier euro statiegeld op. Er gaat zo voor 
tienduizend euro aan kratten in een bestelbus 
en de pakkans is klein. Binnen een week werden 

twee keer kratten gestolen. Dan is je vertrouwen 
even weg en ga je denken aan een diefstalbevei-
liging.’ 
De keuze viel op All Right Security waar hij als 
LTO-lid korting kreeg. Kaljouw is erg te spre-
ken over de gebruiksvriendelijkheid en service. 
‘Vorig jaar april lieten we een combinatie van 
camera- en alarmsysteem installeren en hadden 
we hier geen diefstallen meer. ‘We zijn uitermate 
tevreden. Je merkt ook dat het bedrijf goed thuis 
is in de land- en tuinbouwsector. ‘Het personeel 
van All Right Security werkt erg zelfstandig en 
denkt mee, bijvoorbeeld wat ze het beste als eer-
ste kunnen installeren om de bedrijfsvoering niet 
te hinderen.’

Al meer dan 300 LTO-leden 
klant van All Right Security

Agrarisch ondernemers krijgen steeds vaker te maken met insluiping en diefstal. LTO

Ledenvoordeel werkt al sinds 2016 samen met All Right Security, dat inmiddels veel 

ervaring hee!  met het plaatsen van camerabewaking in de sector.  LTO-leden krijgen 10% 

ledenkorting bij All Right Security op alle hardware, 

professioneel materiaal van hoge kwaliteit. Al ruim 

300 leden maken gebruik van deze diensten om hun bedrijf te beveiligen.

Dag en nacht veilig dankzij camerabewaking

ledenkorting bij All Right Security op alle hardware, 

professioneel materiaal van hoge kwaliteit. Al ruim 

300 leden maken gebruik van deze diensten om hun bedrijf te beveiligen.

Tijdelijk 
een

GRATIS 6 MP 
Exir Dome Camera

 6 MP 
Exir Dome Camera

t.w.v. !293,- bij een bestelling 
van het LTO Actiepakket 

Silver Plus of Gold

Deze actie is geldig
t/m 31 oktober 2020


