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In 1987 begon het verhaal van Failsafe als adviesbureau 

voor beveiliging. Van advies maakten we de overstap naar 

technologie voor beveiliging. Daardoor werken we nu als 

onafhankelijk integrator van beveiligingstoepassingen 

zoals inbraak- en branddetectie, toegangscontrole, 

camerabewaking en elektronische sluitsystemen.

Door onze ervaring vinden we de optimale oplossing voor de 

beveiliging van mensen, gebouwen en middelen. Maar we 

blijven niet stilstaan. We verkennen voortdurend de markt 

om ons aanbod up-to-date te houden. Slechts op één punt 

blijft de aanpak dezelfde.

“WIJ BIEDEN TOTAALOPLOSSINGEN, 
VOLLEDIG IN EIGEN BEHEER.

+30 jaar ervaring Sleutel-op-de-deurOnafhankelijk integrator



De technologie verandert razendsnel. In de wereld van 

apps, cloudtoepassingen en het Internet of Things blijft 

Failsafe beveiligingsoplossingen inpassen in deze nieuwe 

realiteit. Dankzij onze sleutel-op-de-deuroplossingen en 

24/7-dienstverlening, bent u zeker van een innovatieve aanpak.

Wij starten vanuit de praktijk. Wat zijn uw bezorgdheden? 

We bekijken de situatie en de mogelijke risico’s zodat we een 

oplossing kunnen voorstellen op basis van de huidige trends en 

wat er op de markt voorhanden is. 

BEVEILIGING 
VANDAAG

Innovatie Up-to-date systemenVanuit de praktijk



De ideale beveiliging is een combinatie van 

verschillende maatregelen en middelen. Failsafe 

biedt een hele waaier oplossingen aan voor 

camerabewaking, toegangscontrole, brand- en 

inbraakdetectie.

Ons team stelt samen met u de concepten op 

en we voeren het geheel ook zelf uit. Failsafe 

gebruikt eigen mensen, middelen en partners en 

biedt u een totaaloplossing aan.

Zo hebt u één aanspreekpunt voor al uw vragen, 

noden en wensen.

TOTAAL
OPLOSSING



Wie kan er wanneer binnen in uw gebouw?

Weten wat er in uw woning of kantoor gebeurt als u er niet bent, is één ding. 

Beheren wie er binnenkomt, geeft u nog meer zekerheid. 

Traditionele sleutels zijn verleden tijd. Er bestaan efficiëntere oplossingen 

om toegang te verlenen. Wij bieden een ruim gamma aan oplossingen 

op maat van uw situatie. Samen denken we na over de opbouw van het 

systeem, het type van badges, de vergrendeling van deuren…

TOEGANGS
CONTROLE

Elektronisch de toegang 
controleren

Oplossingen op maat
Wie is er binnen (geweest)  
in mijn gebouw?



Nieuwe identificatie-methodes zoals biometrie, QR-codes 

of toegangscontrole met de smartphone (NFC, BLE, … 

bluetooth technologie) kunnen geïntegreerd worden in onze 

oplossingen.

Onze oplossingen ondersteunen Alfapass en voldoen verder 

aan strenge eisen die gesteld worden door IATA voor Air 

Freight zones.

Ook evacuatierapportering (bv. Seveso-bedrijven) is 

geïntegreerd in onze systemen voor toegangscontrole.



Bij Failsafe kijken we verder dan het 

traditionele alarm. Na een risicoanalyse van uw 

situatie voorzien we een oplossing op maat in 

combinatie met een voorstel voor service en 

onderhoud. Zo bent u jarenlang verzekerd van 

een optimaal werkend systeem.

INBRAAK 
BEVEILIGING

Inbraakdetectie op maatService & supportMeer dan een alarm

Liever geen ongenode gasten over de vloer?



De impact van een brand is verwoestend.

BRAND 
DETECTIE

Snelle detectie Efficiënte alarmeringBranddetectie op maat

Een brand veroorzaakt niet alleen menselijke 

drama’s maar kan ook enorme gevolgen 

hebben op uw dagelijkse leven of op de 

werking van uw organisatie. Snelle detectie en 

signalisatie van brand vermijden dat het zo ver 

komt. Zo bespaart u zichzelf heel wat zorgen.



Weet u wat er gebeurt in uw gebouw als u niet aanwezig bent?

Het is een grote meerwaarde om te kunnen controleren en 

nakijken wat er is gebeurd in uw gebouw. Moderne oplossingen 

voor camerabewaking maken dit voor u overal ter wereld 

mogelijk.

Na een visualisatiescreening on site bepalen we samen op 

welke plaats we welke camera voorzien aan de hand van het  

DORI-principe: Detect, Observe, Recognize, Identify. 

CAMERA 
BEWAKING

DORI: Detect, Observe, 
Recognize, Identify

De juiste camera op
de juiste plaats

Controle van op afstand



+32 (0)3 685 25 55 volg ons op:info@failsafe.be www.failsafe.be Kuipersakkerstraat 11- 13, 
2900 Schoten

100+ 
aantal projecten per jaar

30+ 
jaar ervaring

10+ 
onderhoudsvoertuigen

1500+ 
tevreden klanten

https://www.facebook.com/Failsafe-Security-192505511214728
https://www.linkedin.com/company/failsafe-security/
mailto:info%40failsafe.be%20?subject=
http://www.failsafe.be

