
c24 < 113eigen promotie 

“Met C24 hebben we onze 
ervaring samengebracht in een 
beveiligingsorganisatie waarbij 
klantgerichtheid, service en maatwerk 
samengaan. Uitgangspunt is de 
veiligheid en bereikbaarheid van 
onze klanten. Met camerabewaking, 
toegangscontrole, teleservice en track & 
trace staan wij 24 uur per dag, 365 dagen 
per jaar voor hen klaar.” Aan het woord 
zijn Emil Pleizier en Edwin Joosten, 
initiatiefnemers van C24.

Uniek concept: waarnemen en direct reageren
Beide heren hebben samen meer dan 35 
jaar ervaring in de beveiligingsbranche 
en hebben al deze kennis en ervaring 
gebundeld in C24: een uniek concept 
waarin waarnemen en direct reageren 
centraal staan. C24 beveiligt niet 
alleen gebouwen; ook bouwplaatsen, 
evenemententerreinen of opslagplaatsen 
kunnen 24/7 op afstand bewaakt en 
beveiligd worden. Het dienstenpakket 
bestaat uit monitoring, teleservice en 
track & trace. 

“Wij bieden de unieke combinatie van 
waarnemen én reageren: beelden 
worden 24/7 in onze gecertifi ceerde 
toezichtcentrale bekeken en beoordeeld 
en eventuele opvolging wordt direct 
door ons aangestuurd. Omdat we zijn 
aangesloten bij Live View, kunnen 
we die beelden ook rechtstreeks 
doorsturen naar de politiemeldkamer. 
Politiemedewerkers kijken dan live mee 
en kunnen indien nodig direct op de 
situatie reageren. Naast vaste systemen 
beschikken we ook over mobiele 
(tijdelijke) camerasystemen van onder 
andere BouWatch om bouwplaatsen of 
evenemententerreinen te bewaken.
Met onze Teleservice-afdeling richten 

we ons op het aannemen en afhandelen 
van telefoongesprekken voor bedrijven 
die met een storingsdienst werken. 
In combinatie met ons camera- en 
intercomsysteem kunnen we ook 
slagbomen en deuren van laaddocks op 
afstand bedienen.
Tot slot kunnen eigendommen beveiligd 
worden met ons track & tracesysteem 
waarbij we een zender plaatsen in een 
boot, auto of pallet. Zodra het verplaatst 
wordt, krijgen wij een alarmmelding waar 
wij direct op kunnen reageren.”

C24 hoort én ziet met zijn klanten mee! 
C24 denkt van begin tot eind met zijn 
opdrachtgevers mee en komt met 
oplossingen op maat, ongeacht het 
beveiligingsvraagstuk. “Ook wanneer 
klanten over een eigen camerasysteem 
beschikken, kunnen ze gebruikmaken 
van onze diensten op het gebied van 
monitoring en teleservice.”

Het bestaande dienstenpakket wordt op 
korte termijn uitgebreid met een nieuw 
concept, slimbeveiligen.nl. C24 brengt 
onder deze naam een camerasysteem op 
de markt met aansluiting op zijn eigen 
toezichtcentrale. Met slimbeveiligen.nl
is waarnemen en direct reageren al 
mogelijk vanaf 1 10,= per dag. Het is 
een goedkoper en effi  ciënter alternatief 
voor enkele traditionele beveiligings- en 
surveillancediensten. ■
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> Emil Pleizier en 
Edwin Joosten bieden met 
C24 oplossingen op maat 
als het om beveiliging, 
bewaking of bereikbaarheid 
van bedrijven gaat.
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