
Vraag uw vrijblijvende offerte!

Brontekst Tekstcorrectie Eindredactie Herschrijven 

8 EUR 16 EUR 40 EUR

 

 

 
Bewakingsfirma Peeters nv bied een 

aangepaste oplossingen, voor ieder 

onderneming actief in alle  sectoren zowel 

voor particulieren, kleine, middelgrote als 

grote ondernemingen. EN wij hebben 

concrete ervaring, de techniek én de vereiste 

profielen in huis om als het ware aan U 

speciale  noden te kunnen beantwoorden. U 

de beste kwaliteit proberen te brengen, dat 

is onze missie, 7 dagen op 7. 

 

Onze diensten 

Onze medewerkers worden diepgaand 

gescreend alvorens bij ons aan de slag te 

kunnen. Bijscholing en opleidingen zijn 

continu aan de orde. en volgen frequent 

bijscholingscursussen.  Observatie, 

ondernemen, rapportering, is onze leus. Daar 

hoeft u zich geen zorgen voor te maken . Wij 

leveren diensten over gans België! 

 

Onze taken

Inbraak en brandpreventie zijn één van onze 

taken, buiten dezen zijn er ontelbare taken 

dat volbracht worden. Wij beschermen u 

tegen diefstallen ,aggressie ,vandalisme 

,ongewenste personen ,…. Alreeds 10-tallen 

bedrijven deden beroep op Peeters nv. We 

trachten steeds voor elk klant een oplossing 

op maat aan te bieden ! 

45 cent per regel (van 60 tekens)

 
Bewakingsfirma Peeters nv biedt aangepaste 

oplossingen, voor iedere onderneming actief 

in alle sectoren – zowel voor particulieren, 

als voor kleine, middelgrote en grote 

ondernemingen. En wij hebben concrete 

ervaring, de techniek én de vereiste profielen 

in huis om als het ware aan uw speciale 

noden te kunnen beantwoorden. U de beste 

kwaliteit proberen te brengen, dat is onze 

missie, zeven dagen per week. 

 

Onze diensten 

Onze medewerkers worden diepgaand 

gescreend alvorens bij ons aan de slag te 

kunnen. Bijscholing en opleidingen zijn 

continu aan de orde. Onze medewerkers 

volgen frequent bijscholingscursussen. 

‘Observeren, ondernemen en rapporteren’, 

is onze leus. Daarover hoeft u zich geen 

zorgen te maken. Wij leveren diensten over 

heel België! 

Onze taken

Inbraak- en brandpreventie zijn twee van 

onze taken. Buiten deze zijn er ontelbare 

taken die volbracht worden. Wij beschermen 

u tegen diefstallen, agressie, vandalisme, 

ongewenste personen, … Al tientallen 

bedrijven deden een beroep op Peeters nv. 

We trachten steeds voor elke klant een 

oplossing op maat aan te bieden! 

90 cent per regel (van 60 tekens)

 

 

Bewakingsfirma Peeters nv biedt aangepaste 

oplossingen, voor elke onderneming, in alle 

sectoren. Zowel voor particulieren, als voor 

kleine, middelgrote en grote ondernemingen. 

Peeters nv heeft de concrete ervaring, 

technische kennis én de vereiste profielen in 

huis om uw wensen te vervullen. U de beste 

kwaliteit brengen? Dat is onze missie, zeven

dagen per week. 

 

Onze diensten 

Peeters nv screent zijn medewerkers 

diepgaand voor ze aan de slag gaan. 

Bijscholingen en opleidingen zijn continu aan 

de orde. ‘Observeren, ondernemen en

rapporteren’, is onze leus. U hoeft u dus geen 

zorgen meer te maken. En wij leveren onze 

diensten over heel België! 

 

 

Onze taken 

Inbraak- en brandpreventie zijn onze 

kerntaken. En er is meer: wij beschermen u 

tegen diefstal, agressie, vandalisme, 

ongewenste personen, … Al tientallen

bedrijven deden een beroep op Peeters nv. 

We bieden voor iedere klant altijd een 

oplossing op maat! 

90 EUR/uur 

(copywriting + kwaliteitsbewaking + eindredactie) 

 

Uw gebouw en uw personeel optimaal 

beschermen, de klok rond?  

Vertrouw op Bewakingsfirma Peeters nv:  

een beveiligingsonderneming met 

vergunning door het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Uw garantie voor de 

veiligheid van uw evenement of receptie, 

handelszaak of woning. En dat voor zowel 

statische als mobiele bewaking.  

 

Onze professionals beschermen u

Observeren, ondernemen en rapporteren: 

Peeters nv selecteert zijn bewakingsagenten 

nauwkeurig. Zij voldoen moeiteloos aan de 

strenge kwaliteitsnormen van de wet 

Tobback. En die kwaliteit blijft Peeters nv

ook garanderen, dankzij hun

driemaandelijkse bijscholingscursussen.  

 

U hebt het voor het zeggen

Zoekt u dringend een professionele 

bewakingsagent? Dan helpt Peeters nv u 

bliksemsnel verder.  

Brand, inbraak of diefstal, agressie of 

vandalisme? We beschermen u ertegen zoals 

we onszelf zouden beschermen. Bel Peeters 

nv vandaag nog voor uw gratis offerte. 

* Minimumtarief per project = 25 EUR 


