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Op grond van artikel 10, tweede lid, sub g van de Wob blijft het verstrekken van
informatie ingevolge de Wob eveneens achterwege ter voorkoming van onevenredige
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.
IV. Overwegingen
Uw verzoek is uitgezet binnen het Korps. Van de door u genoemde bedrijven heb ik
enkel van het bedrijf Group 4 Securicor documenten in zijn bezit. Het gaat om de
volgende documenten:
1. overeenkomst Alarmcentrale (productie 1);
2. kwaliteitsrapport (productie 2);
3. wijzigingsafspraak (productie 3);
4. wijzigingsformulier met klantenkaart (productie 4);
5. overeenkomst nieuwe aansluiting op Alarmcentrale (productie 5);
6. overeenkomst inzake het inhuren van servicemedewerkers (productie 6);
7. Mantelovereenkomst 2010 (productie 7);
8. mailverkeer tussen Politie Hollands Midden en G4S Systems B.V. (productie 8);
De hiervoor genoemde documenten verstrek ik u. Echter de namen, e-mailadressen en
telefoonnummers (doorkiesnummers) van medewerkers van G4S en van Hollands
Midden zijn op grond van artikel 10, lid 2 onder e met het oog op hun privacy weggelakt.
Het belang van privacy heeft naar mijn oordeel in dit geval zwaarder te wegen dan het
belang van openbaarmaking.
Verder worden de met Group 4 Securicor gemaakte prijsafspraken niet openbaar
gemaakt met een beroep op artikel 10, tweede lid, sub g van de Wob. Het gaat om
prijsafspraken die betrekking hebben op lopende overeenkomsten. Openbaarmaking
van deze afspraken kan de contractspartij Group 4 Securicor onevenredig benadelen en
tevens potentiele toekomstige contractspartijen onevenredig bevoordelen. Niet
onaannemelijk is dat laatstgenoemde partijen hun offertes zullen afstemmen op deze
gegevens. De openbaarmaking kan dan tevens schade toebrengen aan de
onderhandelingspositie van de politie Hollands Midden.
Beslissing
Met de in dit besluit genoemde documenten wordt volledig tegemoet gekomen aan uw
verzoek. Wel heb ik op grond van artikel 10, tweede lid, sub e en g van de Wob besloten
bepaalde informatie uit de documenten weg te laten.

Hoogachtend,
de korpschef/

J.M. Stikvoort MPM

Pc)ei:Lick-Ti cz.:
G4S Beveiliging by
Hogehilweg 12
1101 CD Amsterdam
Telefoon (020) 430 75 00
Telefax (020) 430 75 01
www.g4s.nl

Datum 1 januari 2010

Overeenkomst
Alarmcentrale

ten behoeve van
Politie Hollands Midden

Op al onze dienstverlening en alle overeenkomsten zijn de Algemene Voorwearden voor het Verrichten van Diensten door Group 4 Securicor van
toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Griffin van de rechtbank to Amsterdam no worden op verzoek kosteloos toegezonden. NEN-ISO 9001.
Ministenele goedkeunng ND 297. Handelsregister Amsterdam nr. 33160979
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Partijen:
1 G4S Bevelliging by, gevestigd to Amsterdam, hierna te noemen "Group 4 Securicor"
en
2 Politie Hollands Midden
gevestigd en kantoor houdende te Leiderdorp
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp
Statutair gevestigd Elisabethhof 3, 2353 EW te Leiderdorp
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
MEW
Hoofd Dienst Facilitaire Ondersteuning
hierna te noemen: Opdrachtgever

bezoekadres Hoogmadesedreef 72, 2351 CV Leiderdorp
object-/risicoadres: Zie bijlage locaties
factuuradres: Politie Hollands Midden
t.a.v. Afdeling Financien
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp
verkiaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 Uitvoering Alarmcentrale
1 Group 4 Securicor verplicht zich tot de continue bewaking van de ontvangst, alsmede de
beoordeling en de alarmopvolging van de signalen die worden afgegeven door de alarminstallatie die
is aangesioten bij de alarmcentrale.
2 De alarmopvolging bestaat uit het waarschuwen door Group 4 Securicor van de instanties en
personen die staan vermeld op de door Opdrachtgever ingevulde en ondertekende
"WaarschuwingslijstlActiepatronenlijst". Group 4 Securicor zal daarbij de instructies in acht nemen
zoals vermeld op de "WaarschuwingslijstlActiepatronenlijst". De "Waarschuwingslijstl
Actiepatronenlijst" maakt deel uit van deze overeenkomst.

2/6

Datum

1 januari 2010

3 Group 4 Securicor is bereid om op verzoek van Opdrachtgever na ontvangst van een alarmsignaal
ter plaatse een onderzoek in te stellen. Partijen zullen daar dan een afzonderlijke overeenkomst voor
aangaan.
Artikel 2 Verplichtingen
1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de instandhouding van de verbinding, het tijdig in en
uitschakelen van de alarminstallatie en het gebruik van de alarminstallatie overeenkomstig de
instructies/gebruiksaanwijzingen.
Opdrachtgever ontvangt een identificatiecode van Group 4 Securicor. Daze code moet bij contacten
met de alarmcentrale worden doorgegeven. Indien het noodzakelijk is dat derden (bijvoorbeeld
personen die voorkomen op de Waarschuwingslijst/Actiepatronenlijst) op de hoogte zijn van de
identificatiecode, dan is dat volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
Artikel 3 Controle verbinding
1 Group 4 Securicor zal controleren of van de aangesloten alarminstallatie dagelijks een testsignaal
wordt ontvangen door de alarmcentrale. Indian het testsignaal niet wordt ontvangen zal
Opdrachtgever onverwijld daarvan in kennis worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever om er voor te zorgen dat de verbinding en/of de alarminstallatie zo snel mogelijk wordt
hersteld.
2 Onverminderd overige beperkingen van de aansprakelijkheid die voortvloeien uit daze
overeenkomst is Group 4 Securicor nimmer aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever heeft
geleden vanaf het moment dat hij in kennis is gesteld van het fait dat het testsignaal niet door de
alarmcentrale wordt ontvangen, totdat herstel van de verbinding/alarminstallatie heeft
plaatsgevonden.
3 Indian Group 4 Securicor Opdrachtgever tenminste driemaal schriftelijk, waarvan een maal per
aangetekend schrijven, heeft medegedeeld dat geen testsignaal meer wordt ontvangen, zonder dat
Opdrachtgever de verbinding en/of de alarminstallatie heeft hersteld, is Group 4 Securicor bevoegd
hear verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen.
Artikel 4 Duur en opzegging
Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd an kan door ieder der partijen worden beeindigd door
schriftelijke opzegging tegen het einde van ieder kalenderjaar, met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden. De opzegging moat voor 1 oktober van het nog lopende kalender
jaar door Group 4 Securicor zijn ontvangen.
Bij verhuizing is Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen tegen het
einde van de maand waarin tot verhuizing wordt overgegaan, mits de verhuizing tenminste twee
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maanden voor de verhuisdatum is aangekondigd. Opdrachtgever dient er zelf zorg voor to dragen dat
de verbinding met de alarminstallatie wordt verbroken per datum verhuizing, tenzij Group 4 Securicor
met de nieuwe gebruiker van het beveiligde object per die datum een overeenkomst ter zake van de
alarminstallatie heeft gesloten. Het vooruitbetaalde gedeelte van de prijs wordt onder verrekening van
de kosten van afsluiting gerestitueerd, tenzij Opdrachtgever in gebreke is gebleven met zijn
verplichting om de alarminstallatie of to sluiten.

Artikel 6 Tarieven 2010
1 Alarmcentrale
De abonnementsprijzen zijn als volgt:
AL-1 Business abonnement. AL-2 Business abonnement:ME.
Subaansluiting:1..
Actieve schakelcontrole:
Maandrapportage per
De genoemde bedragen zijn per object, per kalenderjaar en exclusief BTW.

Artikel 7 Verplichtingen
De opdrachtgever dient alles in het werk to stellen om het Group 4 Securicor mogelijk to maken een
correcte alarmopvolging uit to voeren:

4 VVaarschuwinosadressen
Indien het alarmsysteem van de opdrachtgever niet is aangesloten op Group 4 Securicor
Alarmcentrale worden de waarschuwingadressen en actieplannen door de externe alarmcentrale
geregistreerd. De opdrachtgever dient bij wijziging van de gegevens zelf de externe alarmcentrale to
informeren. Group 4 Securicor gaat er bij de contacten die er in het kader van de surveillancerondes
met de externe alarmcentrale kunnen zijn, volledig of op de informatie van de externe alarmcentrale
en is niet verantwoordelijk voor de aldaar geregistreerde gegevens.
Indien zich in het object een alarminstallatie bevindt, die is aangesloten op de Group 4 Securicor
Alarmcentrale, zal de Group 4 Securicor Alarmcentrale de waarschuwingsadressen en actieplannen
van de opdrachtgever registreren en muteren. Bij een geschil waarbij de door de Group 4 Securicor
Alarmcentrale geregistreerde gegevens in het geding zijn, is de registratie van de Group 4 Securicor
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Alarmcentrale doorslaggevend. Tenzij opdrachtgever kan aantonen, dat mutaties tijdig en correct zijn
aangeleverd.

Artikel 8 Tariefswijziging
Indien tijdens de duur van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge
van onder meer wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden,
toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van
onkostenvergoeding, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten,
is G4S gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, zulks in
redelijkheid en met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog to stellen
regels.

Artikel 9 Facturering
De facturering van de abonnementskosten geschiedt vooraf per jaar per verzamelfactuur
gespecificeerd naar locatie/locatiecode (bijlage).
Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum pleats to vinden.
De factuur wordt gestuurd aan:
Politie Hollands Midden
t.a.v. Afdeling Financien
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp
De factuur dient te worden voorzien van een Planonnummer, welke door opdrachtgever uiterlijk 15
december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar zal worden verstrekt onder vermelding van het
debiteurennummer.
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Artikel 10 Duur en opzegging
1 De overeenkomst gaat op 1 januari 2010 en geldt voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de
overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op to
zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden..
2 De opdrachtgever heeft het recht tussentijdse mutaties door te voeren.
Artikel 11 Algemene voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor het verrichten van beveiligingsdiensten
door G4S (versie april 2006) van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,
te Amsterdam

te Leiderdorp

op 1 januari 2010
G4S

op 1 januari 2010
Politie Hollands Midden

1111.1.11111111116
Accountmanager

AM.
Hoofd Dienst Facilitaire Ondersteuning
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Klas. No.
ingekorne,r
Poiitie Hollands Midden
T.a.v. 0111.111110
Postbus 4240
2350 CE LEIDERDORP

Datum
Ons kenmerk
Doorkiesnummer

Voignr.

048 Beveillging by
Hogehilweg12
1101 CD Amsterdam
Telefoon (020) 430 75 00
Telefax (020)430 75 01
www.g4s.n1
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28 september 2016
R.K..2010.09.00523c
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E-mail
Onderwerp

Kwaliteitsmeter september 2010

Geachte mevrouw

Met genoegen stuur iku het rapport van de kwaliteitsmeting d.d. 28 september 2010. In het rapport
vindt u uw eigen beoordeling terug van de belangrijkste aspecten van de dienstverlening van Group 4
Securicor.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het rapport, clan kunt u mij natuurlijk
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geinformeerd to hebben.

Met vriendelljke groet,
G4S Beveiliging by

—u

anager

Op elonze dienstveriening en SOS overeenkornsten zijn Is Algernene Voorwaarcien

VOCT het Verrichten San Diensten door Group 4 Securicor van
toepessing. Deze zijn gedeponeerd b( de Grate van de rechtbank to Amsterdam en worden op verzoek kosteloos toeoezonden. NEN-ISO 9001.
Minister0e ooe.dkexing NO 297. Handelsre-oister Amsterdam nr. 33150979

Datum
OnS kennierk

28 september 2010
R.K..2010.09.00523c

Rapport kwaliteitsmeting
Naam bedrijf
: Politie Ffollands Midden
Contactpersoon
Regio
Haagianden - 004
Unitmanager
Datum meting
: 28 september 2010

11111111111111&

Sectie A Medewerker
1 Kennisniveau
stecht

matig

voldoende

goed

uitste}end

Toelichting: De dames maken zierizeif de kennis eigen. Bij da one gaat dit beter den bij de ander.
2 Representativiteit
slecht

r:

matig

voldoende

'37}: goed

uitste!end

voldoende

goed

uitstekend

voldoende

goed

j uitstekend

Toelichting:
3 Klarrtvriendellittheid
slecht

matig

4 Beltendheid locatie
matig

slecht

Toelichting: Ook deze maken ze zich, gemiddeld genomen, voldoende snel eigen.
5 Op!ettendheid
slecht

F. matig

r-9 voldoende

goed

1
4.1 uitst.ekend

Toelichting:

Rapportcijfer (1-10):

8

Op al ooze dienstverlening en alle overeenkomstan zijn de Aloernene Voorvoerden voor net Ven-ichten van Diensten door Group 4 Securicor van
toepassing. Doze :An gedeponeerd bij de Grifbe Van do rechlbank to Amslerdam en worden op verzoek kosteloos tosgazondan. NEN-ISO 9001.
Minfstoriele goedkeuring ND 297, liandaisregistar Amsterdam nr. 33160979
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Sectie B Communicatie
I Contact groepsleider
matig

slecht

voldoende

goad

uitstekend

Toelichting: Wanneer de GPL nodig is, is ze bereikbaar. Daarnaast beschikt ze over een groat
oplossend vermogen
2 Contact unitmanager
sl echt

matig

voldoende

geed

uitstekend

Toelichting: Er gaat veel via de GPL maar ook de unitmanager is er wanneer nodig.
3 Contact districtmanager
matig

r: voldoende

L: goad

uitstekend

matig

voldoende

goed

uitslakend

5 Klachtenafhandefing
L. matig

voldoende

Pe.?! goad

fT uitstekend

slecht

Toelichting: NVT
4 Bereikbaarheid unit
slecht

Toelichting:

j slacht

Toeliohting: Met name het oppakken van een klacht is belangrijk. Dit is goed gedaan en het efeect
van de oplossing is merkbaar.

Rapportcijfer (1-10):

8

Sectie C Ultvoering van diensten
1 Kwaliteit dlenstuitvoering
slecht

ri matig

voldoende

goed

uitstekend

Toelichting: Gemiddefd genomen voldoende. Oak bier is er onderling verschil tussen de dames.

Op Ej once dienstverlening en alle overeenkomslen fjn de Afgemene Voorwaarden voor het Verrichten van Diensten door Group 4 Secuncor van
toepassing. Deze zijn yedeponeerd bij de Griffin van de rechtbank to Amsterdam en warden op verzosk kootetoos toegezonden. NEN-ISO 9.001.
Minie'rerigle oondkeuring ND 297. Handelsregisler Amsterdam nr. 33160979
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2 Kwalifeitiogboek
slecht

1

P; voldoende

Malig

goed

uitstekend

Toelichting: In eerste instantie las niet iedereen het logbook. Na het voeren van gesprekken met de
dames dit zeker verbeterd.
3 Kwaliteit werkinstructies
slecht

r voldoende

matig

r
..; goad

uil stekend

Toelichting: De werkinstructies zijn in beheer bij PHM. Doze zijn nog niet volledig, op dit moment
wordt er voorrang gegeven aan andere zaken.
4 Nakornen van afspraken
n slecht

T matig

voldoende

goed

uitsteke.nd

Toelichting: Opdrachtgever was pier niet tevreden over. Na het voeren van de gesprekken is ook dit
verbeterd.

Rapportcijfer (1-10):
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Sectie i3 Administratie/Facturatie
1 Contractuele vastlegging

Ti

matig

voldoende

goad

uttstekend

Toelichting; Op dit moment levert G4S moor uur clan contractueel vastgetegd vanwege ziekte bij een
van de eigen medewerkers PHM. Vanaf 1-5-2010 zurien deze wren afiemaal your G4S zijn. Op dat
moment zal er ook een herziening van het contract plaatsvinden.
2 Juistheid facturen
stecht

Ti voldoende

matig

91 goad

uitstekend

Toelichting: De betalingstermijn wordt regelmatig overschreden, Het traject van de facturen zal door
de opdrachtgever worden gevolgd om de oorzaak van de vertraging boven water to krijgen.

Rapportcijfer (1-10):
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Op el once dienslverlening en all e oYereenkornoten zijn de Aigarnene Voonvaarden your net Venichien van Dienst.en door Group 4 Securicor run
ioepassing. Daze zijn gedeponeerd bij de a-WM van dB rechtbook to AmsteMam en worden op verzoelt 1-msieloosloegezonden. NEN-ISO 9001.
Ministed6la goedkauring ND 297. Handelsregister Amsterdam nr.33160979
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Sectie E Belangrijke ontwikkelingen
Zijn er belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoer van diensten door Group
4 Securicor zoais uitbreiding, inkrimping, verhuizing, beleidswijzigingen, etcetera?
Toelichting: In 2010 zui fen er geen wijzigingen meer pleatsvinden.

Sectie F

Afspraken/acties
04$6.7-i0.-.4.1,,...::

'fr,Ji0k.146t.i0:::::-::::::: ,.:

Afgerneen rapportcijfer (1-10):

8

Paraaf unitmanager:

ofgende efspraak:

flooer.,

::':,-

Paraaf dist

er:

Nog to bepalen

Op al ooze dienstve.riening en nun overeenkomsten zijn da Algemena Vaormearden your het Verrichten van Diensen door Group 4 Securicor yen
tcepassina. Doze zijn aedeponeerd b de Griffin van de rechthank to Amsterdam en warden up verzoek kosteloos toegezonden. NEN-ISO 9001.
MinTste..1612 aoedkeuling NO 297. Handelsreoister Amsterdam nr. 33100979
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W1JZIGINGSAFSPRAAK
Betreft: Overeenkomst tussen Politieregio Hollands-Midden en G4S Systems b.v. de relaties:
002845, 002849, 002850 en 026105.
Datum: 5 oktober 2010

Nr.: 1 (een)
1. Reden voor wijziging:
Overbruggingsovereenkomst

2. Omschrijving van de wijziging:
Het overbruggen van de termijn tussen de beeindiging van de huidige Overeenkomst per
31 december 2010 en het moment dat Politie Hollands Midden een nieuwe Overeenkomst
aangaat met betrekking tot beveiligingsdiensten, na afronding van de mini-competitie als
gevolg van de Europese aanbesteding. Opzegtermijn is 3 maand met een maximale
verlengingstijd tot 1 januari 2012.
3. Prijzen en wijze van betaling:
Conform huidige Overeenkomst
4. Consequenties voor levertijd(en):
Conform huidige Overeenkomst
5. Consequenties voor garantie:
n.v.t.
6. Het tijdstip waarop de wijziging in werking treedt:
1 januari 2011

Alle overige voorwaarden en condities van de Overeenkomst blijven ongewijzigd van kracht.
Aldus in tweevoud gedaan en getekend,
Politieregio Hollands Midden
to Leiderdorp

G4S S stems by
to .
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Naam

Functie

: Hoofd Dienst Facilitaire
Oncie steuning

Functie

Handtekenin

Politieregio Hollands Midden — G4S Systems by

Handtekening •
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TeMiPtIlgtwricciT Politie Bergambacht
Hof ter Bergen 22
2881DR Bergarnbacht

Or-mg4Saturiti5r
045 Alarrncentrale by
Postbus 12690
1100 AR Amsterdam-Zuidoost
Telefoon (020) 569 30 50
Telefax (020) 698 05 51

Contract nummer: 13704

GEBRUIK DIT FORMULTER VOOR HET DOORGEVEN VAN WIMIGINGEN
Contractnumrner

13704

Naam

: Patie Bergarnbacht

Adres

: Hof ter Bergen 22

Postcode + pleats : 2861DR BERGAMBACHT
Telefoonnummer

mail adres

:

Contactpersoon
U kunt middels dit formulier de volgende wijzigingen aan ons doorgeven.
1.
lndien iemand enders els pashouder geat optreden, kunt in voorkomend gavel de betreffende
alarrncentralepas can de pashouder overhandigen. Noteer in dat geval de naam en de
telefoonnummers van de nieuwe pashouder op het formulier en retourneer dit near het onderstaanc
adres.
2.
Indien een wijziging m.b.t. de belvolgorde moat warden doorgevoerd, verzoeken wij u dit onder
vermelding van de pascodes an de namen van de pashouders zo voiledig mogelijk aan te geven in
laatste kotom (1e, 2e, 3e etc). Ook den ontvangen wij het formulier graag van u retour.
Step Paskaartnummer Nieuwe naarn

Telefoonnr 1

Telefoonnr 2

Belvolgorde

U001
U002
Indian er veer de oude WA geen nieuwe in de pleats is gekomen en de paskaart dus ken komen te
vervallen, verzoeken wij u het vervailen paskaaitnurnmer in de kolom blame in te vullen. Graag ontvani
wij de betreffende paskaart met dit formulier retour.
Paskaartnummer
vervallen
vervallen
vervallen
Wijzigingen zullen wij zo spoedig mogelijk in onze administratie venyerken.
DR formulier ken in een ongefrankeerde envelop worden gezonden aan:
G4S Alarmcentrale by
Afdeiing Klantenseivice
Ant-woo:Fm -rummer 337
1100 VC Amsterdam

Oak faxen is mogelijk near: 020 660 41 11

rotate !ioilarlOs
l-loofdkantoor
Centrala Postkamer
Kias. No,
Ingekomen

Ff bci

2009

Volg or.

Alarrncentrale

KLANTENKAOT

Print datum : 1 september 2009
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Rand:

Politie Hollands-Midden
Postbus 4240

Politic Bergambacht
Hof ter Bergen 22
2861DR Bergambacht

(4111,111111111
..eider orp

Aansluitnr :13704
Promnr(s)
GP 010044999999

00001370400

GP 000036023704
GP 010044000001
GP 010044010044

00001370401
00001370402
00001370403

ATM280 DIG!
ACCESS
SIA 3 / XSIA
MPI SIA
Panei32

Installateur

Installatie datum

Complex E-Techniek

01-09-2009

Complex E-Techniek
Complex E-Techniek
Complex E-Techniek

01-09-2009
01-09-2009
01-09-2009

Vaste Bijzonderheclen :
Geen bijzonderheden
Rapnortage Geen Rapportage
Users :
Privileges :
Naarn
ID
Tel.nr.
OBJ Kontakt panel zelf
0K2 KPN Unisource
1101111
BRW Reg.Brandweer Midden Ned. Good
Politic Holland Midden
Pol
Politic HollandsMidden
Poi
U001 Politic
U002 Politic
U002 Politic

Codepas

Overwork Testen

Ja

Ja

Ja

Ja

Croup 4 saforicor
Print datum

Alarmeentrale

I septernber 2009

Akties
Acti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
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Vollgorde :

Actiestauen
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Object Status

OPEN

Object Status

Brand
Medisch
Overvai
Inbraak
Uitval vaste lijn
Technisch alg.
Accu laag
Te faat dicht
Te vroeg uit
Ultblijven Test
Uitval 220V

143
142
N
142
14
14
14
14
14
14
14

Brand
43
Medisch
42
OvervalN
In braak
42
Uitval vaste lijn 4
Technisch alg. 4
Accu laag
4
Te faat dicht
4
Te vroeg tilt
4
Uitblijven Test 4
Uitval 220V
4

DICHT

Tijden waarbinnen de aktiepatronen volgens Status Open
worden gehanteerd : Dag
Open
Dicht
Zen
Maa
Din
Woe
Don

1 of POL

Vry
Zat

Gecontrofeerde Tilden :

Rooster
Primary

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vriidag

1

Zaterdag

Zondag

-

-
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Politie HoIlands-Midden
Aardamseweg 71
2461CB Ter Aar
Contract nummer: 19150
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G4S Alarmcentrale by
Postbus 12690
1100 AR Amsterdam-Zuidoost
Telefoon (020) 569 30 50
Telefax (020) 698 05 51
www.g4s.nl

Waarschuwingsadres

Politie

Amsterdam, 9 :ini 2010

Geachte relatie,
U ontvangt hierbij de gebruikershandleiding, stickers en een alarmcentralepas,
De procedures worden toegelicht in onze gebruikershandleiding en in het kort ook op de
alarmcentralepas. Ter informatie zijn hieronder de belangrijkste functionaliteiten sarnengeyat.

1.

Uw pascode staat voorgedrukt op uw alarmcentralepas. In combinatie met de pincode, vormt dit een
unieke code. De pascode in combinatie met de pincode geeft u toegang tot ions systeem, zowel via
cfe sprekende computer als via een centralist. Uw pincode is nu ingesteld op 1111. Deze client u de
eerste keer dat u belt, te wijzigen in de door U gewenste pincode van minirnaal 4 cijfers.

2.

Op de alarmcentralepas staat achter uw code de letters 'PA" (Paniek Alarm) gedrukt. Deze letters
dient u bij een normaal contact met de alarmcentrale niet te noemen. Indien u onder bedreiging wordt
gedwongen contact op te nemen met de alarmcentrale bijvoorbeeld om een alarm te annuleren - en
u deze letters (PA) noernt, zal onze centralist direct de politie inschakelen.

3.

U kunt via directe nummers toegang krijgen tot een specifieke module in onze sprekende computer.
Zo kunt u direct en zonder wachttijd, bijvoorbeeld een alarm annuleren. Deze telefoonnummers vindt
u in de handleiding en op de alarmcentralepas.

Als u vragen heeft kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur contact opnemen met onze
klantenservice.
E-mail:
klantenservice@nl.g4s.corn
Telefoon:
020 - 660 4100

Grutt

lzuricos'

armeentrale

KLANTENKAART

Print datum : 9 juni 2010
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Pand:

Patio HoIlancfs-Midden
Postbus 4240
4111MMEM
2350 CE LEIDERDORP

Politie Holrands-Midden
Aardarroseweg 71
2461CB Ter Aar
Locatie

: Bureau Hoogmadeseweg

Aansluitnr :19150
Promnr(s) :
GP 000086139150

Installateur :
00001915000 Onbekend

ammumminap

Instaflatie datum
22-04-2010

Vaste Bilzonderhecien :
Geenbijzonderheden
Rapportade : Geen Rapportage
Users :
Privileges :
Naam
ID
BRW Brandweer Regio Rijnland
OBJ Kontakt pand zelf
Politie HoflandsMidden
Pol
Politic Holland Midden
Poi
U001 OC Floormanager
U002 Politie
U002 Politie
U003 Bureau Ter Aar

Tel.nr.

E-mail

Codepas Overwerk Testen

4111101111
Ja
Ja

Ja
Ja

Nee

Nee

Itr,e_c-e%

erotp 4.5evekti

arm centrale

KLANTENKA ART

Print datum : 9 juni 2010
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2
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3
1 of U001 U002 U003
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D

(Cijfers bij vDtgarde refereren aan het hiernaast verrnefde actientimmer)
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Object Status
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Brand
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Overval
Inbraak
Uitvai vaste VI
Technisch afg.
Accu laag
Te feat dicht
Te vroeg nit
Uitblijven Test
Uitval 220V
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Brand
• Medisch
Overvai
inbraak
• Mai vaste lijn
Technisch afg.
Accu laag
Te fact dicht
Te vroeg nit
Uitblijven Test
Uitvai 220V
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G
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N
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4
4
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4
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1101 CD Amsterdam
Tefefoon (020) 650 41 41
Telefax (020) 660 41 11
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e Alarmcentrall
Ten behoeve van
Politic Hollands-Midden

Op al onze diensIverlening en 21 ooze overeenkorns:en zijn do Algernene Voorwaerden voor net Verric,nten van de Diensten door Group 4 SeDiricor
van loepessing. Daze zijn gedeponeerd bij de GnMe van do rechtbank10 Amsterdam en reurden op verzoakl:ealeioos toegazonden. rvihisteriale
goedkeuring PAC 5. Handelsreoister Amsterdam nr. 33133507
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22 april 2010

Inleiding

G4S is een internationaal opererende zakelijke dienstverlener op het gabled van
beveiligingsop!ossingen. De organisatie is actief in meer dan 110 landen verspreid over Europa,
Noord- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Azle en Afrika. In Nederland is G4S marktfeider met
vestigingen verspreid over het gehele fend. G4S richt zich op het aanbieden van een integraal pakket
van beveiligings- en veiligheidoplossingen aan opdrachtgevers.
De G4S Alarmcentrale is een van de meest geavanceerde alarmcentrales in Nederland. Door gebruik
to maken van de wereldwijde ervaring binnen G4S op het gebied van alarmcentraledienstverlening
weten wij u to voorzien van de meest modeme diensten op dit gebied. Hiervoor is een geheel eigen
softwaresysteem ontwikkeld dat centralisten, installateurs en klanten vefe mogefijkheden biedt.
Op de G4S Alarmcentrale zijn meer dan 60.000 beveiligingssystemen van bedrijven en particulieren
aangesloten die dagelijks duizenden mefdingen genereren. Vele bekende bedrijven en organisaties,
winkelketens, VIP's en particulieren hebben hun veiligheid inmiddels aan ons toevertrouwd. De G4S
Alarmcentrale is uiteraard erkend door het Ministerie van dustitie en voldoet aan de strengste
kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd vanuit het Nationaal Centrum voor Preventie. De
afarmcentrale is daarmee gerechtigd de titel "Gecertificeerde Particuliere Alarm Centrale" (PAD) to
voeren.

2.

Hat functioneren van de G4S Alanncentrale

De alarmcentrale is een zwaarbeveiligcfe cornrnunicatiecentrale, bemand door zorgvuldig
geselecteerd en opgeleid personeel. De alarmcentrale is het centrum voor de logistieke aansturing
van G4S-medewerkers; het is de pleats wear telefonische alarmmeldingen binnenkomen on worden
afgehandeld. Dankzij geborgde procedures handelen onze centralisten bij onraad of calamiteiten snel
en adequaat. Zij vormen het eerste aanspreekpunt en cobrdineren de alarmopvolging. Int-on-natio over
uw pand verschijnt op hun beeldscherm. Zij kennen uw draaiboek en waarschuwen conform uw
protocol de mobiele surveillance, contactpersonen of hulpverlenende instanties.
Voor alarmmelding en alarmopvolging zijn niet alleen woningen en bedrijfsgebouwen op de
alarmcentrale aangesloten, maar ook machines, installaties en zelfs hele productieprocessen. De
alarmcentrale volgt de ontwikkelingen op het gebied van inbraaksignaleringsprotocollen nauwgezet.
Hierdoor zij wij in staat bijna elle in Nederland gehanteerde alarmsystemen to ontvangen. Met de
verschillende abonnementsvormen kunt u gebruik maken van een hefe reeks aan diensten, uiteraard
afhankelijk van uw specifieke behoefte.
Op de volgende pagina wordt de centrale rob van de G4S Alarmcentrale in het contact tussen de
verschillende betrokkenen schematisch weergegeven.

0

On al onze dienstveriening en al onze overeenkornsten zijn de Algernene Vonrwaarden voor net Verrichten van de Diensten door Group 4 Securiscr
toepassing, Deze zijn gedeponeerd bij d= Griffis van de cedstbankte Amsterdam en worden op verznek kosteloos toegezonden. MinistetiNe
noedkeurina PAC a Handelsregister Amsterdam nr. 33153507
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van geinaakte afspraken

i agelijkheden voor extra beveiligingseliensten

Naast de ruime mogelijkheden die de abonnementsvormen van de alarmeentrale al bieden, zijn er
oak tel van aanvullende diensten die met behuip van de alarrncentrale verricht kunnen warden.

Videoverificatie
Dit systeem maakt optimaal gebruik van de groeiende mogelijkheden oni met behulp van camera's tot
effectieve bewaking op afstand to komen. Via beveiligde kanalen kunnen onze centralisten reageren
op de five-beelden op beetle en behoort zeffs videosurveillance tot de mogelijkheden.

Tracking & Tracing
Personen en voertuigen kunnen met behuip van madame communicatiemiddelen door heel Europa
warden gevolgd. De alarmeentrale kan deze gemakkelijk opsporen en de centralist kan zonedig
ingrijpen.

Service- en calamiteitenlijn
De 24-uurs beschikbaarheid van de alarmeentrale kan ook worden ingezet voor de beantwoording
van uw telefoonlijn. Uw telefoonlijn ken ook als hoogste prioriteit warden aangemeld op de
alarrncentrale. De mogelijkheden voor deze vorrn van dienstverlening zijn divers en de uitvoering
wordt aangepast can uw individuele wensen. Wij kunnen bijvoorbeeld de telefoon aannemen met uw
firmanaarn en reageren voigens eerder gemaakte afspraken.

Mobiele surveillance
Als marktleider op het gebied van mobiele surveillancediensten biedt G4S uiteraard oak uitgebreide
alarmopvolginosmagelijkheden. De mobiele surveiilancediensten warden aangestuurd door de
alarmcentrale en kunnen near aanleiding van een melding overal in Nederland optreden.

op al ooze dionstverfening en 21 ooze overaenkorns1en zijn de. Aleemene Voorwaarden voor hot Verdcbten van de Dienston door Group 4 Securicor
von toepessi02, Deze zijn oodeponeerd bij de Gritie van do rechtbank is Amsterdam on worden op verzoelc kosteloos to2.22-zonden. Minister-121 1e
ooedkeuring FAC 5. Handelsreolster Arnsterden no 33153507
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Emergency & Care Centre
Ons Emergency & Care Center (ECG) functioneert als communicatiecentrum bij calamiteiten, voor
hulpdiensten maar ook voor uw bedrijf. Het is als enige particuliere alarmcentrale in Nederland
aangesloten op het nationaal noodnet en beschikt over de expertise en apparatuur om elk
rampenteam in enkele minuten to activeren. Het ECC 'evert een breed pakket aan diensten dat zelfs
complete cafarniteitenbeheersing on de magelijke aansturing van traumahelikopters omvat. Het zorgt
voor een snelle activering van ow bedrijfshulpverteningsteam, de bedrijfsbrandweer of het
rampenbestrijdingstearn.
Beveiliging alleenwerkers
De veiligheid van uw medewerkers is belangrijk, zeker ale ze veef onderweg zijn en alleen werken.
Speciaal voor hen is er de G4S Bodyguard, eon doorbraak op het gebied van persoonfijke veiligheid.
Dit alarmsysteem kan via het Global Positioning System (GPS) de actuele positie van ow
medewerker tot op vijf meter nauwkeurig bepalen. is de affeenwerker in nood? Door het gebruik van
moderne telecommunicatie heeft hij met een druk op de knop contact met de alarmcentrale.
De G4S bodyguard stuurt de locate van de medewerker mee, zodat de alarmopvolging snel verloopt.
Daarnaast kan het systeem gebruikt worden voor live tracking en het controferen van verplaatsbare
objecten en voertuigen.

4.

Aanmelding en installatie

De aansluiting van uw eigen alarminstallatie op onze alarmcentrale is in enkele eenvoudige stappen
to realiseren.
Als eerste stap kunt u hieronder in de offerte zien of uit de verschillende mogelijkheden de juiste
abonnementsvorm is gekozen. Mocht u toch nog andere optics prefereren clan kunt u contact
opnemen met de sales consultant.
De tweed° step bestaat uit het invullen en opsturen van het bijgevoegde invulformulier. Hierop kunt u
de adresgegevens en de benodigde waarschuwingsadressen invullen. Dit formuifer dient u to sturen
near de afcleling Sales Support waarna onze klantenservice uw gegevens verwerkt. U ontvangt
vervolgens een aansluitpakket met daarin uw aanstuitnummer, ID-passen, de handleiding on uw
klantenkaart met daarop de overeengekomen actiepatronen.
De derde stap betreft de installatie of overzetting van ow eigen afarmsysteem near onze
alarmcentrale door een erkend insta.11atiebedrijf. Dit betekent dat zowel de kwaliteit van het
alarmsysteern, de installatie els de opvofging voldoen can hoge kwaliteitsnormen. Met het reeds
ontvangen aansluitpakket kunt u de beveiligingsinstallateur opdracht geven om uw installatie to
configureren. De instaffateur gebruikt hiervoor het door ons verstrekte aansluitnummer en hij kan
contact opnemen met once kfant-ensEyvice om de aansluiting of to stemmen. Nadat uw
alarminstaliatie gereed is, kan de installateur de communicatie tussen uw installatie en de
alarmcentrale testen. Zodra de test positief is, betekent dit dat aan aife voorwaarden is voldaan om de
dienstverlening aan to laten vangen.
5

Op al once dienstverlening en al onze overeenkomsten zijn do Algemens Voor,vaerde.n voor het Verloh ten van de Diensten door Group 4 Secuncor
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5.

Aanvang van de overeenkomst

Indian u besluit gebruik to maken van een abonnement op de alarmcentrale zoals dit in deze offerte is
weergegeven, dan verzoeken wij u daze offerte en het aansluitformulier to ondertekenen en te
retourneren naar: G4S Beveiliging by, t.a.v. de afdefing Sales Support, Postbus 12630, 1100 AP
Amsterdam. Na ontvangst van de overeenkomst en het aansluitformulier, en de installatie van uw
systeem kan het abonnement in werking treden.

6.

De overeenkomst

De algemene voorwaarden van G4S vormen can oniosmakelijk onderdeel van de overeenkomst.
Voorts zijn de volgende condities en uitsluitingen van kracht.

6.1 Atgemene voorwaarden
Op daze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor het Verrichten van Diensten door G4S
van toepassing. Daze is als bijiage bij deze offerte/overeenkomst toegevoegd.

62 FaCcturering
De abonnementsprijs wordt vooraf eenmaal per jaar door rniddel van automatische incasso geTnd. Bq
aanvang van de overeenkomst wordt het abonnernentsgeld in rekening gebracht over de periode
vanaf de datum van aansluiting tot het einde van dat kalenderjaar. Indian u geen gebruik wenst to
maken van automatische incassering van het abonnement wordtalli(per abonnement) extra in
rekening gebracht.
G4S hanteert een betalingstermijn van maximaal 14 dagen na factuurdatum. Reclames met
betrekking tot facturen dienen binnen 14 dagen ter kennis van G4S to warden gebracht, bij gebreke
waarvan de facturen geacht worden akkoord te zijn bevonden door Opdrachtgever.

6.3 Duur en opzegging
De overeenkomst voor aansluiting op de alarmcentrale geldt van 1 januari van enig jaar tot en met 31
december van enig jaar en heeft een fooptijd van drie jaar. De overeenkomst kan door ieder der
partijen worden beCindigd door schriftelijke opzegging tegen het einde van (oder kalenderjaar, met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging moat vOOr drie maanden van
het einde van het nog lopende kalenderjaar door G4S zijn cntvangen.

6.4 Wederzijdse verplichtingen
Verplichtingen G4S
G4S verpticht zich tot de continue bewaking van de ontvangst, alsrnecie de beoordeling en de
alarmopvolging van de signalen die worden afgegeven door de alarminstallatie die is aangesioten bij
de alarmcentrale.
De alarrnopyolging bestaat uit het waarschuwen door 04S van de instanties en personen die stean
vermeld op de door Opdrachtgever ingevulde en ondertekende "aansluitformulier". G4S zal daarbij de
6
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Grjffie van de reohlbanic In Amsterdam en worden op varzoek kostaloos toadazonde.n. f0;nisenala.
go.odkauring PAC 5. Handalsregister Amsterdam nr. 33163507

04S Afarmcentraie by
Hogehilweg 12
1101 CD Amsterdam
Telefoon (020) 660 41 41
Telefax (920) 660 41 11
www.g4s.n1

Group 4 Securicor

Datum

22 april 2010

instructies in acht semen zoals vermeld op het "aansluitforrnulier". Het "aansfuitformulieru maakt deel
uit van daze overeenkomst.
Verplichtingen Opdrachtgever
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de instandhouding van de verbinding, het tijdig in- en
uitschakelen van de alarminstallatie en het gebruik van de alarminstallatie overeenkornstig de
instructies/gebruiksaanwijzingen.
Opdrachtgever ontvangt een identificatiecode van G4S. Daze code moet bij contacten met de
alarmcentrale warden doorgegeven. Het verstrekken van ID-codes aan derden, is volledig de
verantwoordeiljkheid van Opdrachtgever_
Controle verbinding
04S controleert of van de aangesloten alarminstallatie dagelijks een testsignaal wordtontvangen
door de aiarmcentrale. Indian het testsignaal niet wordt ontvangen zal Opdrachtgever onverwilfd
dearvan in kennis warden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om er voor te
zorgen dat de verbinding en/of de alarminstallatie zo snel mogelijk wordt hersteld.
Onverminderd overige beperkingen van de aansprakelijkheid die voortvloeien uit cleze overeenkomst
is G4S nimmer aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever heeft geleden vanaf het moment dat hij
in kennis is gesteld van het fait dat het testsignaal niet door de alarmcentrale wordt ontvangen, totdat
herstel van de verbinding/alarminstallatie heeft plaatsgevonden.
Indian G4S Opdrachtgever tenminste driemaal schriftelijk, waarvan een mai per aangetekend
schrijven, heeft medegedeeld dat Been testsignaal meer wordt ontvangen, zonder dat Opdrachtgever
de verbinding en/of de alarminstallatie heeft hersteld, is G4S bevoegd haar verplichtingen op te
schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen.

7.

Gegevens abonnement

Gegevens abonnement voor de G4S Alarmcentrale by:

c rp..y.e.0

e W

Naam

Hollands-Midden

Polite Honands-Midden

Gontactpersoon
Adres/huisnummer

Hoogmadeseweg 72

Postbus 4249

Postcode/plaats

2351 GV Leiderdond

2350 CE LEIDERDORP

Telefoonnummer

7

Op al onze dienstverlening en al onze overeenkomsten nun de Aloemene Vodrwaarden voor het Verriohten van de Diensten door Group 4 Secucor
van loapassing. Daze zijn cedeponeard bij
Griiiie van de rethbank te Amsterdam en 'Norden op verzoek kosteloos tososzonden.
opedkeuring PAC 5. Handelaregis':er Amsterdam nr. 33163507
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Ifierkzaamheden en tarieven

Alarracentrafe
Aansfuiting op de G4S Alarmcentrale.
••

--""

--"ar_Alt; r-- •

Jaarabonnemant AL 1 Business:
I Eenrriatige aansitlitkosten:

Rile tarieven zijn exclusief 19% BTW en gelden tot 30 dagen °a dagtekening van doze offerte.

9.

Ondertekening

Partijen:
G4S Alarmcentrale by, geyestigd to Amsterdam en bovengenoernde opdrachtgever verklaren to zijn
overeengekornen dat G4S Afarmcentrale by zorg zal dragon voor de werkzaamheden als hierboYen
beschreven.
In to vullen door Opdrachtgever:
Gewenste ingangsciatuni
Bank- of girorekeningnummer ten
behoove van automatische incasso:

0

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,

cLrck

to Amsterdam
op 22 april 2010

to
op

G4S Alarmcentrale by

Politie Hollands-Midden
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Op al onze dienstverlening en al prize overeenImmstan yijn de AloarnaneVoor.eaarden voor het Verrichten van de Diensten door Group 4 Securi,
or
van io.spassing. Daze Zi-TI geds,00neard bij de GrHe van de rechtbank to Amsterdam en wordy op verzo2k kosieloos toenezonden Ministadzle
coeer,euring PAC 5. Handelsreoisier Amsterdam Dr. 33163507

6-)
G43 BeyeiNging by
Ammunitiehayen 133c
2511 XH Den Haag
Telefoon (070) 319 13 13
Telefax (070) 319 34 43
www.g4s.ni

Datum
Reiatienummer
Ons kenmerk

11 januari 2008
341671
R.K..2008. 01 .00373ov

ten behoeve van
Politie Flatlands Midden

Op al Daze dienztvehening an and dYa`earikomsieri zijn de Alnemene Voerwaardan vest het Verrizhten van Diensten door Group 4 Sezudzer van
tcepassing. Daze zijn gedeponeerd bij de Gt,`te van de rechtbank to Amsterdam en worden op verzoelt kosteloos toeoezonden. NON-/SO 9001.
tylinislen6le goacifteuring ND 297. Handelsre.gister Amsterdam nr. 331'80979
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Datum
Ons kenmerk

11 januari

2008
R.K..2008.01.00373ov

Partijen:
1 G4S Services by, gevestigd te Amsterdam, mede gevestigd to Den Haag, hiema te noemen "Group
4 Securicor,
on
2 Politie Holiands Midden, gevestigd te Leiderdorp, verder to noemen "Opdrachtgever":
- bezoekadres:
- object-/risicoadres:
- factuuradres;

Ellsabethhof 7, 2353 EW, Leiderdorp
Elisabethhof 7, 2353 EW, Leiderdorp
Postbus 4240, 2350 CE, Leiderdorp

verkfaren to zijn overeengekomen els volgt:
Artikel I

Rooster

Group 4 Securicor zal aan Opdrachtgever servicemedewerkers leveren ten behoeve van het
hierboven genoemde object, overeenkomstig het navolgende rooster:
maandag
van 13:00 uur tot 18:00 uur 1 servicemedewerker
woensdag
van 12:30 uur tot 18:00 our 1 servicemedewerker
vrijdag
van 07:30 uur tot 13:00 uur 1 servicemedewerker
vrijdag
van 12:30 our tot 17:00 our 1 servicemedewerker
Artikei 2

Tarieven

1 In het rooster wordt voor de tarieven onderscheid gemaakt tussen de navolgende diensten:
tussen 07.00 en 18.00 uur;
tarief
- dagdiensten:
tussen 18.00 en 24.00 Mr,
tarief'
- avonddiensten:
tussen 00.00 en 07.00 uur,
tarief €4.111P
- nachtdiensten:
tussen zaterdag 00.00 uur zondag 24.00 uur, tarief
- weekenddiensten:
tussen 00.00 uur en 24.00 uur;
tarief
feestdagen:
/6.00 tot 24.00 uur:
vanaf
tarief
oudejaarsdag:

NE

2 De tarieven zijn exclusief BM/. Voor een dienst die korter cloud dan 3 uur, wordt, gelet op de
salarisverplichtingen voor Group 4 Securicor, tenminste 3 uur in rekening gebracht.

Artikel 3

Extra urea

Ana verzoeken van Opdrachtgever tot levering van servicemedewerkers voor extra wen buiten het
rooster die zijn gedaan tenminste 7 dagen voor aanvang van de betreffende dienst worden
beschouwd als incidentele diensten wearvoor een toeslag geldt van 10 %_

Op al were diensteerlening en &le overeenkomalen zijn de Algemene Voorr/oarden voor ha■ Verrichlen van Diansten door Group p Seadrir can
toepassing. Daze zijn gedeponeerd IA de Grif5a van On fechlbank fe Amslerdam en warden op verzoek kosteloos loagezonden. NEN-lSO 9001.
Min:s'aari5le paadkauring ND 297. Handelsregislar Amsterdam nr. 33150979
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Datum
Ons kenmerk

11 januari 2005
R.K..2008.01.00373ov

2 Alle verzoeken van Opdrachtgever tot levering van ,servicemedewerkers voor extra uren buiten het
rooster die zijn gedaan korter dan 24 uur voor aanvang van de betreffende dienst worden beschouwd
els ad hoc diensten waarvoor een toeslag geldt van 20 %.
3 Indien Group 4 Securicor een servicemedewerker moet leveren voor een incidentefe dienst of ad hoc
dienst korter dan 3 uur dan zal Group 4 Securicor 3 uur in rekening brengen tegen de
overeengekomen tarieven.
4 Indien de servicemedewerker na afloop van een dienst op verzoek van Opdrachtgever ranger moet
blijven dan wordt deze uitloop beschouwd als een ad hoc dienst en els zodanig doorberekend aan
Opdrachtgever
Artikel 4

Minder uren

indien door Group 4 Securicor op verzoek van Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan
waarin het rooster voorziet, dan feidt dat niet een vermindering van de prijs.
Artikel 5

Taken servicemedewerkers

1 De taken van de door Group 4 Securicor geleverde servicemedewerkers bestaan uit:
- het bedienen van de telefooncentrale;
het ontvangen, reoistreren en doorverwijzen van bezoekers;
het verrichten van licht administratieve werkzaamheden;
het verlenen van service ten behoeve van de receptie;
2 De servicemedewerker zal handelen conform de algemene werkinstructies van Group 4 Securicor en
de objectgebonden werkinstructies, waarin de taken van de servicemedewerker nader zijn uitgewerkt.
De objectgebonden werkinstructies worden zoveel mogelijk in nauw overleg met Opdrachtgever
opgesteld. De objectgebonden werkinstructies worden beheerd door Group 4 Securicor en bevinden
zich op of bij het object. Opdrachtgever kan de objectgebonden werkinstructies altijd inzien.
3 De opsomming van taken zoals vermeld in lid 1 van dit artikel en zoals uitgewerkt in de
objectgebonden werkinstructies, is limitatief. Indien Opdrachtgever aanvultende opdrachten c.q.
instructies aan de servicemedewerkers wil geven client Opdrachtgever zich voor overleg tot de
groepsfeider to wenden. Indien een groepsleider niet bereikbaar of beschikbaar is kan Opdrachtgever
zich tot de unitmanager van Group 4 Securicor wenden. De groepsleider c.q. de unitmanager zal er
voor zorgdragen dat de met Opdrachtgever overeengekomen aanvutiende opdrachten c.q. instructies
worden uitgevoerd door de servicemedewerkers.

Op al Daze dienstvedening on ally overeenkamsre.n zijn do Algernon. VoorNnardnn vane hat Varric.hten van Dienoto-n door Group 4 Securicor van
roepassing. Doze zijn rgadoponeerd bij de Griffie van do reobtbonk to Amsterdam en warden op verzoek kceteloos toegazonden. NEN-ISO 9001.
goodkouring ND 297. Handelsre.oister Amsterdam nr. 33130979
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Artikel 6

11 januari 2008
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Inwerken

1 De kosten van het inwerken van de servicemedewerkers die volgens het rooster moeten warden
geleverd en van eventueel benodigde nieuwe servicemedewerkers voor extra uren buiten het rooster,
komen voor rekening van Opdrachtgever.
2 Aileen in de navolgende gevallen komen de kosten van het inwerken voor rekening van Group 4
Securicor:
vervanging van een servicemedewerker wegens ziekte;
vervanging van een servicemedewerker wegens veriof;
vervanging vanwege een gedraging van de servicemedewerker die kan worden aangemerkt ais
een dringende reden voor ontslag;
vervanging van een servicemedewerker die de organisatie van Group 4 Securicor heel verlaten,
terwijl hij minder dan een half jaar voor Opdrachtgever werkzaam is geweest.
3 Indien een servicemedewerker niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen
redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel zijn werkzaamheden structureel
niet naar behoren verricht, zal Group 4 Securicor op schriftelijk verzoek'van Opdrachtgever en na
overleg met Opdrachtgever de betreffende servicemedewerker vervangen. Partijen zullen in dat geval
een afzonderlijke afspraak maken over de kosten van het inwerken van de vervanger.
Artikel 7

Eisen servicemedewerker

1 De door Group 4 Securicor geleverde servicemedewerkers voldoen tenminste aan de navolgende
eisen:
representatief,
dienstverlenend;
goede spreek- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse teal;
volcloende communicatieve vaardigheden;
ervaring met moderne computerprograrnma's.
Politie gescreend
Daarnaast zal de servicemedewerker in staat zijn om naar behoren de objectgebonden
werkinstructies uit voeren.
2 De servicemedewerkers zullen de voor het object geldende reglementen en/of huisregels naleven,
voor zover de servicewerkzaamheden dat toelaten.
Artikei 8

Arbeidsomstandigheden en faciliteiten

1 Opdrachtgever verplicht zich om de servicemedewerkers van Group 4 Securicor op een goede wijze
in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de
wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

alie overeankamslen zijn da fOgernene Voenvaarden vox het Verrichtan van Diensten door Group 4 Securinr van
Op al ooze dienstverlening
unsterdarn en warden no verzpak kostaioes laegazonden, NEN-iS0 9001.
".deposing. Daze zijn gedeponeerd bij do, Griffie van de rechtbank to ,,
Ministenela goadkeuring ND 297. Handolsregister Amsterdam on 33160079
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2 De plaats wear de werkzaamheden gewoonfijk door de servicemedewerkers vvonden verricht zal zijn
voorzien c.q. directe toegang bieden tot de faciliteiten die de servicerrtedewerkers nodig hebben om
de werkzaamheden to kunnen uitvoeren, waaroncler in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende
verwarming, verlichting, stroom, water, toitetten, brandbfusapparatuur en een EHBO-uitrusting. De
kosten van deze faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever.
3 Opdrachtgever zal Group 4 Securicor regelmatig informeren over de. aanwezigheid en de pleats van
materialen en situaties in of bij het object die ale gevaarlijk voor de servicemedewerkers kunnen
warden beschouwd.
Artikel 9

}Ceding

De servicemedewerkers van Group 4 Securicor zullen tijdens de werkzaamheden een uniform van
Group 4 Securicor dragen, tenzij met Opdrachtgever nadrukkelijk enders is overeengekomen en de
vvettelijke bepalingen dienaangaande zich dear niet tegen verzetten.
Artikel 10

Overname personeei

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen en zes maanden na
afloop daarvan geen personeel van Group 4 Securicor in dienst nernen en/of door personeel van
Group 4 Securicor geen werkzaamheden voor hem of derden Eaten verrichten, op straffe van een
direct opeisbare boete van
15.000,=, vermeerderd met een bedrag van € 1000,= voor iedere dag dat Opdrachtgever de
verplichting van dit artike€ schendt, onverminderd het recht van Group 4 Securicor op volledige
schadevergoeding.
Artikel 11

Tariefswijzigingen

fndien tijdens de duur van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge
van, ander meer, wijzigingen in de lonen en andere voorwaarden, toeslagen op de lonen,
premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen
van directe en indirecte (externe) kosten, is Group 4 Securicor gerechtigd de met Opdrachtgever
overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, zulks in redelijkheid en met inachtneming van de in dit
verband door de overheid gestefde en nog to stetter/ regels. Daze bevoegdheid ontstaat eerst nadat
drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop Group 4 Securicor en Opdrachtgever de
overeenkomst hebben gesloten.
Artikel 12

Facturering

Facturering van de vergoeding die volgens het rooster verschuldigd is, afsmede eventuele extra wren,
geschiedt achteraf per vier weken. Betaling van de factuur client pleats te vinden binnen veertien
dagen na factuurdaturn. Bij rtiet-tijdige betaling zat Group 4 Securicor gerechtigd zijn om
overeenkomstig hear Algernon° Voorwaarden rnaatregelen to treffen.

elle evers.enkomsten zijn de Algerian Voor,,,arden soar hat Verfichten van Diensten door Group 4 Securicor van
Op al ooze dianstvetizning
toepassing. Daze zjjn gedeponeerd bij de Griffie van de recIntbank le Amsterdam en warden op vs-rzoak kesteloos to—=ge2onden. NEN-iS0 9901.

goedIceuring ND 297. Handels:egisler Amsterdam nr. 33190979
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Datum
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Artikei 13

11 lanuari 2008
R.K..2008.01.00373ov

Duur en opzegging

Daze overeenkomst gaat in op 5 december 2007 en geicit voor de bepaatcle tijd van 1 jaar en eindigt
derhalve op 4 december 2008. Na afloop van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst
geacht stilzwijgend to zijri vedengd, telkens veer een periode van een jaar, tenzij de overeenkomst
uiterlijk dne maanden voor de datum van de afloop van de periode door Opdrachtgever of Group 4
Securicor bij aangetekend schrijven is opgezegd.

Op al onze dienstveriening en efte overeenkomsten zijn de Algamene Voorwaarden voor hat VerricttLen ven Dienslen door Group 4 Sec-L -icor van
gedeponeerd bij de Griffie van da red-abank to Amsterdam en word en op verzoe% Irosteloos toenezonden. NEN-ISO 9031 _
toepassing. Deze
Miniatoritle aped-awing ND 297. Handelsrenister Amsterdam nr. 33160979
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Artikel 14

Algemene voorwaarderi

Datum

Op deze overeenkomst zijn de Aigemene Voorwaarden voor het Verrichten van Diensten door Group
4 Securicor van toepassing, die aan Opdrachtgever bij het sluiten van daze overeenkomst ter hand
zijn gesteid.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,
to
op

to
op

G4S Services by

Politie Holiands Midden

Op al orrpe dienstvePening en 211.e overeankomsten ate de Alnernene Voorwarden voor het Verrichlen van Diensien Poor Group 4 Seuiricor van
loepassing. Daze ziin gedeponeerd bij de Grii-Tie van de rechtbank le ArnsLerdam en warden op vereoek kosleloce ioenezonden. NON-ISO 9001.
Minister;

goadke-uring ND 207. Handelsregister Amsterdam pr. 33150979
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a Holiansis Midden
a Diarist Facilitaire Ondersteuning

Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp
Telefoon 071-581 421 2
Fax 071-5814200

G4S
ta.v.1111111111111+
Peliddanmander
1834 TH Sint-Pancras

Bezoekadres Hoogrnadeseweg 72
2351 CV Leiderdorp
Afdeling lnkoop - Contractbeheer
Behandeld door
Doorkiesnummer
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Datum
Onderwerp
Bijiagen

PRS64132/Pb0613
08-10-2009 VERZONBEN Q HT. 7009
Mantalovereenkomst 2010
2 Contracten
Geachte hee

Hierbij ontvangt u het contract in Meevoud inzake de aensluiting op de Atarrncentrale veer
diverse adressen tussen G4S en Politic Ho Ilan ds rvlidden ingaande d.d. 01-01-2010.
lk verzoek u vriencielljk beide exern far en to ondertekenen en er earl aan mij to re,tcurneren op
bovenstaand postbusadres ta.v.
De factuur kunt u verzenden aan:
Politic Holiands Midden
T.a.v. afd. Financier
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp
Op de factuur graag veRvikeri near Pranoncontract 0613.

Mocht u nag vragen of opmerkingen hebben, den verzoeken wiju vriendelijk deze per e-mail to
richten aan: DFOContractmanaciement(Qhollands-midden.politie.ni.

Bij voorbaat dank year uw medewerking.

Met vriendelijke groat,
Politie 1-tollands Midden

DFO Contractmanagement

waaKzaarn en dienstbaaryi,

045 2010
Planoncodes

Adres
Touwbaan 42D
2352 CZ Leiderdorp

Tarief 2010
Aansluitnr: 32038

Abon. 111.11111

301
Wilhelminastraat 53
122 2101 PH Lisse

Aansluitnr: 3705311

Hoogmadeseweg 72
300 2351 CV Leiderdorp

Aansluitnr: 3705308

Elisabethhof 3
2353 EW Leiderdorp

Aansluitnr: 3204929
High-risk-abon.

Abon. AM
Abon. AMP

111111.

Aansluitnr: 8871
High-risk abon.
Gallia
VIM
Maandrapportage Maandrapportage
email
email UM

imp

2

Vijf Meilaan 135B
431 2321 RK Leiden

Raadhuisplein 50
2910 AB NieuwerIcerk

Aansluitnr: 3416
86
Plus-Abon.
Aansluitnr: 3705302
Abon. €

620

subaans1111

Rhijngeesterstraatweg 33
230 2342 AP Oegstgeest

Aansluitnr: 3705305
Abon. AIM

Stevinstraat 3
516 2405 CP Alphen aan de Rijn

Aansluitnr: 3200882
Abon. 1111110
-

Achterweg 1
2421 EB Nieuwkoop

Aansluitnr: 3204260
Abon. AIM

533
Van Heuven Goedhartweg 2
800 2871 AZ Schoonhoven

-100

Aansluitnr: 8866
High-risk abon.

Duinwetering 101
2203 HM Noordwijk

Aansluitnr: 3011876
Abon.

illne

Aansluitnr: 3992

Abon. €411111

Vondellaan 10-12
Aansluitnr: 3011877
322 2394 EA Hazervvoude-Rijndijk Abon. k
Zwaluwweg 4
2250 AA Voorschoten

Aansluitnr: 3705306
Abon.
Subaansluiting €.

Amp

INS

460
Kooilaan 96
411 2315 AX Leiden

Aansluitnr: 6445
Abon. END

Flandelsweg 24
Aansluitnr: 3203946
551 2404 CD Alphen aan den Rijn Abon. SIM
Elisabethhof 7
2353 EW Leiderdorp

Stationsplein 5
731 2411 EI-1 Bodegraven

Aansluitnr: 7062954
Abon. fala
Bewaalct openen en
sluiten AMP
Aansluitnr: 3204744
Abon. EOM

Limaweg 35
600 2743 CB VVaddinxveen

Aansluitnr: 3202248
Abon. AM

5

Hof ter Bergen
2861 DR Bergambacht
816

Aansluitnr: 13704
Abon.

e
ithtFen

van beve.
dogr
,,april 2006)
1

Group 4 Securicor

Floofdstuk 1 DefinIties
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
Actin: do rnaatregel mats vermeld in het Protocol of de Handleiding
voor 01161-lien.

Hoofdstuk 2 Algemean
2,1 Algemeert
2,1.1 Toepassetifitheid

2.1.1.1

Doze voorwaarden zrin van toepassing op iedere aanbiedingiofferte
en iedere Ove.reenkornst tussen Group 4 Securicor en Opdrachtgoner, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en
schnitelijk is afgewekan. Doze voorwaarden zijn ook van toepassing
op alle stadia die aan het sluiten van eon Overeenkomst voorafgaan
en op de Diensten on werkzaamheden die voor hat sluiten dearvaa
door Group 4 Securicor zijn verricht.

21.1.2

Group 4 Securicor is niet gebonden can de algemene voorwaarden
die door Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij Group 4
Securicor die voorwaarden uitdrukkelijk en schrinelijk heeft
aanvaard. In het geval de aloemene voorwaarden van towel Group
4 Securicor als ook Opdrachtgever van toepassing zijn, prevaleren
de Algemene Voorwaarden van Group 4 Securicor.

Alamicentrale: de door Group 4 Securicor boheerde centrale
waarop de Installatia is aangesloten.
Alarmcentralediensten: de diensten die door Group 4 Securicor
worden verleend near coinciding van een Alarmmelciing, zooms nader
uitgewerkt in artikel 3.1 van daze voorwaarden.
Alarremelding: eon melding, signed! of oproep afkomstig van een
Inslailatie.
Alarmopvolging: het op verzoek van Opdrachtgever ter plaatse
instellen van can onderzoek naar de oorzank van een alarmmelding.
Boodschappendienst: het aannemen van art ter verdere
behandering doorgeven aan Opdrachtgevar van berichten van
klantenkelaties van Opdrachtgever godurende de met Opdrachtgoner overeengekomen urea waarop de telefooncentralz van
Opdrachtgever niet worth bediend.
Dlensten: de door Group 4 Securicor to verrichten beveiliginosdiensten len behoove van Opdrachtgever zooms blijkt uit de tussen
partijen gesloten Overeenkomst.
Erkende Instailateur: eon installateur die voldoet aan de eisen van
vakbekwaamheid en beschilct over een verklaring van beirouwbaarheid als bedos.-.1d in de Wet op de particuliere beveiligingsorganiseUes
en recherchebureaus, welke eisen nader uiteengezetzijn in de
Regaling particullere beveiligingsorganisaties en recherchabureaus,
on bovendien voldoet aan overige wettelijke regelgeving.
Handleiding veer
nten: document uitgegeven door Group 4
Securicor dal bestemd is voor Opdrachtgevers, met daarin
opgenomen onder moor de procedures en werkwijzen met
betrekking tot de Installatie en de Alarmcentrale.
InstaIlatie: de alarminstallatie en/of het camera sysleern eniof hat
audiosysteem en/of het toegangscontrole syste.em en/of andere
tecnnische systeme.n, in of bij een object van Opdrachtgever, die is
of wordt aangesloten op de Alarmcentrale.

2.1.1.3 Indian e'en of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig
zijn of verni.eiigd worden, blijven de overige bepalingen van deze.
Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In pleats van de
nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing
zijn die het doel on de strekking van de oorspronkelijke bepalingen
zoveel mogelijk benaderen.
2,1.2

A anbiedingen on offertes

2.1.2.1

Alle aanbiedingen en orTertee van Group 4 Securicor zijn vrijblijvend,
tenzij in de aanbieding/offerte een termijn veer aanvaarding is
genoemd. Group 4 Securicor is slechts aan de aanbiedinglofferte
gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de
aanbieding/offerte genoemde terrnijn door Opdrachtgever schriftelijk
wordt bevestigd. Indian door Group 4 Securicor gear, termijn van
aanvaarding is oenoemd vervalt de aanbieding/offerte SO dagen na
datum aanbieclino/offerte.

2.1.2.2

In afwijking van het lospaalcie in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk
Wetback is Group 4 Securicor niet gebonden aan afwijkingen die
voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de
aanbiedinglofferte van Group 4 Securicor.

2.1.2.3

bij een sarnengestelde aanbleding/offerte voor meerdere Diensten
bestaal goon verplichting voor Group 4 Securicor tot hat verrichten
van een gedealte van de Diensten tegen eon overeenttomstig
gedealte van de opgegeven prijs, indien het andere gedselte niet
wordt aanvaard.

Mobiele surveillance: die.nst door surveillenten van Group 4
Securicor die niet gestationeerd zijn in of bij een Object, die bastaat
uit het bezoeken en het controleren van het Object, at dan out met
behulp van een survaillanceauto.

2.2 Ultvoaring van de Overeenkomst
Object: het pand of percent waarop de Diensten betrekking hebben.
2.2./
Objectheveilicring: diensten door Poisoned] von Group 4 Securicor
dot is gestationeerd in of bij het Object.

2.2.1.1

De verbintanis die Group 4 Securicor aangaat is een
inspanningsverplichting waarbij Group 4 Securicor de specifieke
eisen van vakmanschap die de dienstverlerhig met zich brengt in
acht zEI semen. Group 4 Securicor zal de van overheidswege
geetelde voorschiften die van toepassing zijn op de verschillenda
Diensten naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan de
Diensten worden gesteld moeten met Opdrachtgever nadrukkelijk
zijn overeengekornen.

2.2.1.2

lndien en your zover een goods uitvoering van de Overeenkomst eit
vereist, heeft Group 4 Securicor het recht bepaelde Diensten to laten
verrichten door derden.

Opdrachtgever: de parlij die met Group 4 Securicor een Overeenkornst is aangegEan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Group 4 Securicor en
Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Personeel: ammo (help) poisoners, al dan niet in dienst bij Group 4
Securicor, die door Group 4 Securicor worden ingezat bij de,
uitvoering van de ovareengekomen werkzaamheden.
Protocol: tussen Group 4 Securicor en de klanl overeengakomen
lijst van Action en daarmee verband houdende infonnatie, zoals
adressen en lefefoonnummers van waarschuwingsadressen.

2.2.2 ArbeidsernsfandIgheden en middelen
2.22.1

Risicomanagernent; adviseTing, consultancy en (project).
management door Group 4 Securicor op het gabled van beveiliging
en bewaking.
Services: receptiediensten, toegangscontrole, alsmede dean-nee
veraelijkloare diensten, door servicemedewerkers van Group 4
Securicor die zijn gestationeerd in of bij het Object con
Opdrachtgever.
Sleutels: sleutels, keycards, efstandsbedieningen en ate andere
mogelijke middelen waansfoor loagang tot eon Object ban worden
verkregen.
Toeganosvorlening: het op afstand, vanuit de Alarmcentrale,
opener' en sluiten van een Object door Group 4 Securicor.

Afgemeen

Opdrachtgever verplicht zich om Group 4 Securicor in de
gelegenhoid le stellen de overeenkomst uit to voeren onder condities
die voldoen aan de v.,etteliike veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie
en (hulp)rnaterialen, waarvan Group 4 Securicor aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijken.vija behoort to
begrijpen dat daze noodzakelijk zijn voor het uitvoaren van de
Overeenkomst, lijdig aan Group 4 Securicor worden verstrekt. Indien
Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft Group
4 Securicor het recht de uitvoering van de Overeenkomst op Le
schorten en/of de extra kosten die voortvloeien uit de natatioheid van
Opdrachte.ever, waaronder koslen van bet door Group 4 Securicor
zelf verkrijgen van die middelen, voicens de gebruikelijke tarieven
san Opdrachtgever in reke.ning to brengen.

2.2.2.2

Indian door Group 4 Securicor in het !ceder van de Overeenkomst
Dienslen warden verricht in of bij het Object, draagt Opdrachtgever
zorg voor de in redelijkheict gewensle faciliteiten. Deze f-acilifeiten
omvatten in ieder peval communicaliemiddelen, voldoende
venvarming, verlichling, stroomvoorziening, toiletvoorciening,
telefoon, bran dblusapparetuur en een EHBO uitrusting.

nada! drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop Group
4 Securicor en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben gesloten.

2,4 BetalIng
2,4.1 Factureang an betalingstermfinen

2.2.2.3

2,2.2.4

Opdrachtgever cal de lokalen, werktuige.n en gereedschappert
waarin of waarmee het Personae! van Group 4 Securicor haar
Diensten verleend, op zodanige wijce inrichten en onderhouden en
zodanige maatregelen treffen en aanwijaingen vershekken als
redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personae! IA het
verlanen van de Dienslen schade hjdt. Opdrachtgever cal Group 4
Securicor regelmatig informeren over de aanwezigheid en de pleats
van alle malerialen an studies in hat Object die als gevaarlijk voor
het Personeel kunnen worden beschomad.
Opdrachlgever is verantwoordelijk voor apparatuur van Group 4
Securicor die ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever of is
geptaatst in of bij het Object van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal
els een goad huisvader vocr de apparatuur van Group 4 Securicor
zorgen an het veicekeren tegen elk risico, coals bijvoorbeeld diefstal
en elle moaelijke schade. Indien de Opdrachtgever geen eigenaar is
van het Object, Sent hij de eigenaar of de verhuurder °wan te
verwiltigen dat de apparatuur eigendom is van Group 4 Securicor.

2.2.3 Kleding
Het Personeel cal tijdens de dienstverlening een uniform van Group
4 Securicor dragen, lenzij met Opdrachtgever nadrukkeltjk enders is
overeengekomen an de wettelijke bepalingen zich dear niet togas
vearetten.

Opdrachtgever Is verplicht tot betaling van de fachJur binnen
14 dagen na factuurdatum, op eon door Group 4 Securicor aan
geven wijce. Indien binnen de vermelde termijn aeon betaling heeft
plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is clan condor nadere aenzegging of incebrekesteliing
de weitelijke tante over net factuth bedrag verschuldigd, to rekenen
vanaf 14 Sagan na factourdatum. Opdrachtgever is voorts
verschuldigd elle redelijke hasten die Group 4 Securicor maekt ter
verkrijging van voidoening buiten rechte, daaronder begrepen de
kosten van een incassobureau, advocaat enfof deurwaardar. Group
4 Securicor cal bij vercuim tenminste 15% van het factuurbedrag els
buitengerechtelijke kosten in rekening brenoen, tenzij de werkelijke
kosten van de builengerechtelijke maatragelen huger zijn.
2.4.2 Gedeeffellike betalstIng en apschorting
2.4.2.1 Indien Opdrachtoever de juistheid van earl of meerdere facturen
gedeeltelijk be-twist, dan ontslaat dat Opdrachtgever niet van zijn
verplichting om hat onbetwisle gedeelte van die facturen binnen
de betalingstermijn te voldoen. Een ondeuodelijke betwisting ban
simmer raden zijn veer een gehele of gedeeltelijke weigering van
Opdrachtgever om de facturen van Group 4 Securicor te voldoen.
2,4.2.2

Indien factures van Group 4 Securicor niet lijdfg worden voldaan
heed Group 4 Securicor het recht hear werkzaamheden op to
schorten toldat Opdrachtgever voliedig aan zijn verplichtingen heeft
voldaan.

2.4.2.3

Indien de facture!" van Group 4 Securicor herhaaldelijk te taut zijn
betaald heeft Group 4 Securicor het recht om in afwijking van de
overeengekomen betalingstermijnen pen vocrschot te verlanoen ter
hoogte van maximaal drie meal da laalst verzonden termijnfactuur.

224 Beperking van dlenstreriening
De dienstverlening door Group 4 Securicor is beperkt tot de Diensten
genoernd in de Overeenkomst en de — voor cover van toepassing —
objectgebonden werkinstruclies. Andere niet overeengekomen
Diensten, coals bijvoorbeeld het breken van Weckstakingen, het op
enigerlei wijze betrokken rakan bij politieke of daarmee gelijk te
stollen geschillen, dan wet het betrokken rakes bij geschillen hisses
Opdrachtgever en een of meerdere derden, warden niet verricht.

2.4.3

2.25 Stratbare Felten
Indian Group 4 Securicor een strafbaar fail ontdekt, dan rapportaert
zij dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever ie bevoegd tot het does
van aangifte ter cake van dit stratbaar felt. Group 4 Securicor
behoudt zich het recht voor om zelf aangifte le doen indien hat
nalaten daarvan mogelijk ken !olden tot schade soar Group 4
Securicor of indien Group 4 Securicor door het nelaten van aangifte
mogelijk zelf ear" stratbaar felt pleegt. Aangifte door Group 4
Securicor geschiedt under verantwoordelijkheid van Opdrechtgever.
Group 4 Securicor ban nimmer annsprakelijk warden gehouden your
schade van cordon of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte.
Opdrachtgever vnjwaart Group 4 Securicor voor elle aanspraken
dienaangaande.
2.2,5 Sleufels
Sleutels die in het leader van de ultvoering van de Overeenkomst
aan Group 4 Securicor ter beschikking warden gesteld warden
gedurende twee maanden na de beE.indiging van de Overeenkomst
door Group 4 Securicar bewaard; Oil veiligheidsoverwegMoen cal
daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de
sleutels binnen die twee maanden of le halen. Op vercoek van
Opdrachtgever cal Group 4 Securicor de sleutels aan Opdrachtgever
dean toekomen. Group 4 Securicor is gerechtigd de kosien daerven
aan Opdrachtgever in rekening he brengen,

2.3 Tarief
2.3.1 Algemeen
23.1.1

Opdrachtgever is gehouden am het overeengekomen tedef coot
de overeengekomen Diensten volledig an lijdig to bete!en.
Opdrachtgever heal! geen recht op korting of verekening.

2.3.1.2 De door Group 4 Securicor gehanteerde prijzen zijn exclusief SPA(
en eventuate endure heffingen, alsmede exclusialeventuele in het
leader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij enders
overeengekomen.
23.2 Prijswilziging
Indian qdens de dour van de Overeenkomst kostprijsverhogende
wijzigingen optreden ten gevoloe van ender wear wijzigingen in
de torten en endure arbeldsvoorwaarden, toeslagen op de lonen,
premieverhogingen voor de sociale wetten, verhooing van ankostenverooeding, alsmede stijginoen van directs an indirect° (ealerne)
Boston, is Group 4 Securicor gerechtigd de met Opdrachtgever
overeengekomen prijs tussentijcis le verhogen, culks in redeliikhe.id
an met inachtneming van de in dit varband door de overheid
gestelde en nog to slopes reaels. Doze bevoegdheid ontsteet eerst

Toerekening van betalingen
Door Opdrachtgever gedane betalinoen strekken steeds ter
afdoening van in de aerate plants etle verschuldigde renten en
hasten on in de tweede pleats opeisbare facturen die hel 'angst
open staan, oak indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening
be.trekldng heeft op een fatere factuur.

2.5 Dour van de Overeenkomst
2.5.1

Onbepaafcle tijci
Partijen zijn gerechtigd can Overeenkomst voor onbepaalde tijd
tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op le
zegoen, met inachtneming van can opzegtermijn van drib maanden.

2.5.2

Sepaafrie fijd
Een Overeenkomst voor bapaalde [rid wordt na afloop van de
overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde
periode, tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie rnaanden voor de
datum van de afloop van de periode door Opdrachtgever of Group 4
Securicor bij aangetekende brief is opgezeod.

2.6 Ontbinding
Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederparq — narkt een in een schriftelijke ingebrekestelhng aesfelde
redelijke termijn is verstreken — tekortschial in de nakorning van haar
verplichtingen oil doze Overeenkomst. Elk der partijen is !evens
gerechtigd de Overeenkomst mat onmiddellijke ingang te onfbinden
in geval van faillissement of surseance van betaling van de waderpanij, of in het gavel op de wecierpartij de Wet Schuldse.nerina
Natuurlijke Personen wordt toegepast.

2.7 Overmacht
2.7.1 Ornschrifying
Ondar overmacht wordt in daze Algemene Voon,vade..n verstaan
alle omstandigheden die niat aan Group 4 Securicor kunnen worden
toegere.kend, vooraien of onvoorzien, waardocr Group 4 Securicor
niet in steal is hoar verplichtingen na la homer. Hieronder warden in
ieder geval begrepen daden van terrorisme, we.rkstakingen binnen
de onderneming van Group 4 Securicor, stakingen elders, voor cover
Group 4 Secu ricer daardoor in ham- dienstveriening wordt beperkt,
het niet voldoen door leveranciers van Group 4 Securicor aan hurt
verplichtingen, alsmede extreme wears- en verkeereomstandigheden.

2.7.2

Gevoigen

2.7.2.1 In gavel van overmecht is Group 4 Securicor zonder re.chterlijke
tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenicornst
your een periode van ten hoogste zes maanden op to schorten,
hetzij de Overeenkomst direct to ontbinden, yonder dot or voor
Group 4 Securicor nen verplichting tot schadevergoeding ontslaat.
Group 4 Securicor heed ook het recht zich op overmuch! te
beroepen, Indian de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert intreedt nadat Group 4 Securicor hoar verbintenis had
monies nakomen,
2,7.2.2

Indien Group 4 Securicor bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk non hear verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan hoar verplichtingen ken voldoen is zij gerechtigd het
reeds uitgevoerde c.g. uitvoerbare duel afzonderlijk te tactureren en
is Opdrachtgever gehouden doze factuur to voldoen alsof het een
atzonderlijk contract betrett.

2.8 Inteirectuael algendorn
De intellectuele eigendomsrechten op de door Group 4 Securicor
verstrekle bescheiden, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,
schetsen, baschrijvingen, tekeninoen, software en door hoar
geleve.rde programmatuur bInven van Group 4 Securicor.
Da genoernde an soortgelnke bescheiden zijn uftsluitend bestemd
om to worden oebruikt door Opdrachtgever on mogen niet zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Group 4 Securicor
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of for boosts van derden
worden gebracht.

2.9 Reclames

of gevolgschade., waaronder in leder geval word) verstaen geleden
verlies en gederfde winst. Group 4 Securicor is nimmer aansprakelijk
voor schade die het direct of indirect gevolg is van daden van
terrorisme of kwaadwillige besmehino, of van overheidsmaatregelen
die met de dreiging of del gevolgen van daden van terrorisme of
kwaadwitlige besmetting verband houden.
2.12.7.2

2.12.1,3 Group 4 Securicor is in geen gavel aansprakelijk voor de gevolgen
van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte
gegevens. Group 4 Securicor is evenmin aansprakelijk voor
onjuistheden of onvolledighoden die zijn ontstaan bij het doorgeven
of toezenden ears gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie
van gegevens, communicatiestoomissen, problemen b( het bereiken
van de door Opdrachtgever opgageven personen, (de gevolgen van)
computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of verbrekingen van een vaste Ifinverbinding, wear
den sok door veroorzaakt.
2.12.1.4 Indien sleutels tijdens de Overeenkornsl kvvijtraken of vertoren goon,
Verplicht Opdrachtgever fah binnen 48 our zorg te dragon voor
. vervanging van stolen enicifsleutelsystemen en nieuwe sleutels or
beschikking to stellen aan Group 4 Securicor. Group 4 Securicor is
op oeen enkele wijze aansprakelijk 'your schade die na het
verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat.
2.12.1.5

De aansprakelijkheid van Group 4 Securicor is in leder naval
beperkt tot een maximum van E 250.000 per gebeurtenis of reeks
van samenhangende cebeurlenissen, met earl maximum van
2.500.000 per Opdrachtgever per jaar. Voor schade die het gevolg
is van de omstandigheid dot sleutels, die in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst aan Group 4 Securicor zijn
toevertrouwd, door Group 4 Securicor zijn kwijtgeraakt, is de
aansprakelijkheid beperkt tot een badrag van E 2.500 per
gebeurtenis, met een maximum van E 10.900 per Opdrachtgever
per ;ear.

2.12.1.6

De aansprakegjkheid van Group 4 Securicor met betrekking tot
Alarmcentralediensten is nader be.perIct als volgt:
tot een maximum van E 10.000 of, indlen dit lager is, 20 meal het
jaarlijkse factuurbedrag, per gebeurtenis;
in enig kalenderjaar jegens een en dezelfde Opdrachtgever voor
meerdere gebeurtenissen: maximaal S 100.000,

Klachlen over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door
Opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
had kunnen ontdekken, schriftelijk to worden gemeld aan Group 4
Securicor. Indian Group 4 Securicor een ktacht gegrond acht, zal
Group 4 Securicor de Diensten alsnog verrichten zoals overe.engelcornen, tenzn dit inmiddels onmogelijk of zinloos is oeworden.
Indian het aisnog verrichten van de overeenoekomen Diensten
on mogelijk of zinloos is, zal Group 4 Securicor aileen aansprakelijk
zijn binnen de grenzen van hoofdstuk 2.12.

2.10 GeheimhoudIng
Beide padijen zijn verplicht tot goheimhouding van ale vertrouwelnke
inFormatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of
uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
indien dit door een partij is medagedeeld of als rit voortvloail sit de
card van de informatie.

(i)
(ii)

2.12.2 Werkzaamheden onder toezichf en (aiding van Opdrachtgever
In het gavel Personae! van Group 4 Securicor werkzaam is onder
leiciing aniot toezicht van Opdrachtgever en Group 4 Securicor
feitelijk geen zeogenschap meer heed over de gedraoingen van dot
Personae!, is Group 4 Securicor nimmer aansprakelijk voor schade
die dot Personeel Opdrachtge.ver of darden toebrengt.

2.11 Personeel
2.11.1 Eisen
Group 4 Securicor kiest het Personeel voor de ten behoove van
Opdrachtgever uit to voeren Diensten aan de hand van de door
Opdrachtgever verstrekle inlichtineen en met inachtneming van de
eisen ,.vaaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst Masan
partijen en de wet moat voldoen. Binnen voormeld kader is Group 4
Securicor vrij in de keuze van hoar Personae!.

2.123 Vrifwaring
Opdrachtgever vrijwaart Group 4 Securicor van aanspraken van
derden jegens Group 4 Securicor terzake van veriies van of schade
aan objecten, oaken of personen. Voorts vrijwaart Opdrachtgever
Group 4 Securicor van vorderingen van Personeel van Group 4
Securicor tot vergoeding van cock- of letselschade geleden door del
Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het
verrichten van Diensten ten behoove von Opdrachtgever, tenzij die
schade to belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van dot Personeel.

2,11.2 frnverken en opleirfing
Indien het noodzakelijk is dal Persone.el van Group 4 Securicor meet
worden Ingev,.erkt door Opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve
van de v.erkzaamheden your Opdrachtgever een oplelding moot
volgen, dan komen de [(Osten daarvan voor rekening van
Opdrachtgever.

2.13 Sevoegdheld en toepasselijk recht

2.11.3 Overname Personeel
Opdrachtgever zal goduronde de looptijd van de Overeenkomst
tussen partneri an zes maanden na afloop daarvan geen Personae!
van Group 4 Securicor in dienst nemen en!of door Personeel van
Group 4 Securicor warkzaamheden voor hem of derden laten
verrichten, op straffe van eon direct opeisbare baste van €15.000
per overtreding, vermeerderd met eon becirag van E 1.000 voor leder
dog dal de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het
recht van Group 4 Secudcor op volledige schadevergoeding

Group 4 Securicor is niet aansprakelijk VOW schade die bij eon
correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wet bet
gevolg is van door de ornstandigheden gee iota spoed. De re..gels
van zaakwaarneming (artike.10:198-202 OW) zoo onverkort van
loepassing. Group 4 Securicor is ook niet aansprakelijk voor schade
als gevolg van een wijze von werken die bij Opdrachtgever bekend
is, maar waarteoen zij schriftelijk aeon bezwaar heart gemaakt.

Geschillen over de Overeenkomst en de nakoming daarvan worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter to Amste.rdern,•ienzij
bepalingen van dwingend recht een endure bevoegde rechter
aanwrizen. Op elke Overeenkomst tussen Group 4 Securicor
Opdrachtgever is uitsluitend Ne.derlands recht van loepassing.

Floofdstuk 3 aijzondere bepalingen
3,1 Alarracentrale
3.1.1 Antics

2.12 Aansprakelijkheld
3.1.1.1
2.12.1 EieperkIngen
2.121.1

Group 4 Securicor is uilsluitend aansprakelijk veer directe schade,
als oevolg van — door Opdrechloever aan te toren — grove schuld
of opzet van Group 4 Securicor bij de uitvoering van hear
verplichtingen voortvIoeiend uit de tussen partneri gesloten
Overeenkomst. Group 4 Securicor is nuet aanspraka-lijk veer bedrijfs-

On Aclie die ondemomen zal worden door Group 4 Securicor na
ontvengst door de Alarincentrare van een Alarmmelding, is
afhankelijk van de abonneme.ntsvorm en is nader uitgewerkl in hal
met de Opdrachtgever overeengekomen Protocol. Indian tussen
Group 4 Securicor en Opdrachtgever niet een Protocol is overeengekomen geldt de standaardprocedure, zoals ornschreven in de
Handleidino veer CliaMten.

3.1.1.2

Indian voor Group 4 Securicor kenbaar is dat de overeenge.komen
Aciie niet tot het becogde resulteat. Izidl of kan leiden, cal Group 4
Securicor Alarmcentrale near bevind van taken handelen ore touh zo
veal mogelijk aan het deal van de dienstverlening to beantwoorden.

noodzakelijk is, waaronder de voor het work benodigde eneroie op
kosten van Opdrachtgever;
Group 4 Securicor minimaal drie telefoonnummers verschaffen van
bruikbare, actuele waarschuwingsadressen, het telefoonnummer
van het b.awaakte Object niet inbegrepen, welke gebruikt kunnen
worden voor een adequate dienstverlening. Opdrachtgevar is
verantwoordelijk your de bereikbaarheid van deze telefoonnurnmers;
zorgdragen voor de juistheld en net actualiseren van ate gegevens
welke noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening,
contractbehe.er en facturatie door Group 4 Securicor,
de uitvoaring van alle overe.enclekomen diensten door Group 4
Securicor mogelijk waken under conciities die voldoen aan de
wettelijke veiligheidseisen on andere ovetheidsvoorschriften;

3.1.1.3 Group 4 Securicor cal geen Actie ondernemen in geval van
stroomstoring of storing van hal netwerk van de (telecom)provider,
tenzij Opdrachtgever on Group 4 Securicor schriftelijk enders zijn
ov.e.reengekomen.
3.1.2 Dienstverlenina met camera- enlof audiosystemen
3.1.2.1

3.1.2.2

Na ontvangst van een Alarrnmelding cal venial de Alarmcentrale een
verbinding mot het aangesloten camera- en/of audiosysteem van
de Installatie tot stand warden gebracht, teneinde de Alarmmelding/
°prose le onderzoeken.
Suiten het gavel van een Alarmmelding warden signalen van hat
aangesloten camera- en/of audiosysteem van de Installatie in de
Alarmcentrale slechts baoordeeld tijdens overee.ngekomen
(periodieke) video-surveillanceronden as tijdens videobageleiding
bij Toeganosverlening.

3.1.2.3

Indian de via die verbinding in de Alarmcentrale ontvangen signalen
daadoe aanleiding pavan, cal Group 4 Securicor handelen
overeenkomstig hat met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen
Protocol.

3.1.2.4

Opdrachtgever is verantwoordeftjk voor het functioneren van de
Installatie, met inbearip van de projectie/instelling van het cameraen/of audiosysteem, alsmede voor de kwaliteit van de signalen die in
de Alarmcentrale kunnen worden waargenomen. Group 4 Securicor
is niet aansprakelijk year de juistheid of volbadigheid van hetgeen in
de Alarmcentrala wordt waargenomen. Indian de locale sikratie
onvoldoende kan warden beoordeeld als aevolg van slechte
ontvangst, slechts projectiefinstelling en/of slechte atmosferische
omstandigheden waardoor de signalen van onvoldoende.
zijn, is het aan Group 4 Securicor om to beoordelen of er aanleiding
bestaat om to handelen overeenkomstig het Protocol, ledere
sansprakelijkheid van Group 4 Securicor voor het handelen of
nalaten van de door hoar ingezette huippersonen en/of
medewerksters in deze ornstandigheden is uitaesloten.

Group 4 Securicor heeP het recht de Alarmcentralediensten op to
schorten zolang Opdrachtgever niet aan bovenslaande
verplichtingen voldoet.
3.1.4.2

Het installere,n van de Installatie (waaronder tevens numerieke
programmering werkzaamheden), het aansluiten en het ondeMoud
van ate noodzakelijke telefoonlijn(en) en/of andere netwerkverbindingen an alle daarbij befrokken kosten, zijn your rekening an
risico van Opdrachtgever. Indian ten gevolge van maatregelen van
enige (telecom)provider of anderszins wijzigingen noodzakelijk zijn
in de Installatie, dent Opdrachtgever dit voor zijn rekening door eon
Erkenda Installateur to laten uitvoeren.

3.1.4.3

Om stagnatie hij door Group 4 Securicor uit to voeren ACtie to
yoorkomen is Opdrachtgever verplicht om, voor cover mogelijk,
met Group 4 Securicor to communiceren via de autornatische
aihandeling coals vermeld in be Handleiding voor Clienten.

3.1.4.4

Opdrachtgever zat zelf geen werkzaamheden aan de Installatie
verrichten.

3.1,5 Proef,ue.riade
3.1.5.1

De verplichtingen van Group 4 Securicor met betrekking tot de
Alarrncentralediensten gaan niet earder in dam na afloop van een
near het ()ordeal van Group 4 Securicor zonder problernen verlopen
proefperioda van veertien daoen, die aanvangt op het tijdstip dal du
Installatie op de Alarmcentrale is aangesloten; en na ontvangst door
Group 4 Securicor van het door Opdrachtgever ingevukle Protocol;
on nadat door Opdrachtgever is voldaan sari hoar verplichtingen
zoals nearaelegd in artikel 3.1.6.1.

3.1.5.2

Ttjdens de proefperiode zal, in afwijking van het Protocol, bij eon
Alarmmelding aleen een telefonische rneciedeling door Group 4
Securicor warden gedaan aan een waarschuwingsadres.

3.1.3 Toegangsverlening
3.1.3.3

De werkzaamheden van Group 4 Securicor betreffende Toeganc,sveriening zijn beperkt tot hat verienen van toegang aan een leder din
door Opdrachtgever is aangemerkt ale toegangsbevoegde on het
waioeren van toegang aan anderen.

3.1.3.2

Group 4 Securicor zijn
aansprakelijk voor onjuistheden en
onduide:ijkheden in de opgave van de toegangsbevoegden door
Opdrachlgever, noch voor het verlc-nen van toegang tot hat Object
aan onbevoegden Indian die onbevoegdheid niet kenbaar was your
Group 4 Securicor.

3.1.3.3

In het overeengekomen larie,f voor de Alarmcentrale is opgenomen,
dot er jaarlijks maximaal vier mutatias van het Protocol warden
aangenomen en venverkt. Indian dit aantal wordt oyerschreden
kunnen extra kosten op basis van geldende uurtarieven, alsmede
kosten voor paskaarten, porto- en/of verzendingskosten, etc., in
rekening warden gebracht.

3.1.3.4

3.1.5.3 Indian het aantal nodeloze Alarmmeldinoem tijdens de proefperiode
hiertoe aanleiding geeft, stemt Opdrachtgever er reeds nu mee in
dot Group 4 Securicor een nieuwe pro.e.fperiode install, zonder dat
Opdrachtgever enige rechten kan doen golden. Indian daadoe worth
overgeoaan cal Group 4 Securicor Opdrachtgever daarover
schriftelijk in kennis stellen. Van het einde van een deroelijke nieuwe
proefperiode zel Group 4 Securicor Opdrachtgever eveneens
schriftelijk in kennis station.
3.1.6 Gegevensverwerking en geheimhauding
3.1.6.1

Group 4 Securicor hoof( het recht can alle gegavens afkomstig van
Opdrachtgever, alsmede alle signalen van de Installatie to
regislreren en op to slain in een (digitate) databank. Bij een geschil
oretrent die gegevuns of signalen. is - behoudens door Opdrachtgever Le leveren Lege.nbewijs - de administratie en database van
Group 4 Securicor doorslaggevend.

3.1.6.2

Group 4 Securicor heed het recht de geregistruerde an opgeslaeen
inforrnatie la raadplegen en to gebruiken in het kader van de
uilvoering van de Oyereenkomst en your het verkrijgen en
verschaffen van inzicht in hear werkzaamheden en ten behoeve van
facturade aan Opdrachtgever.

3.1.6.3

Securicor heap het recht om op eerie verzoak van politie of justitie
de door Group 4 Securicor geregistreerde en opgeslagen informalie
aan politia on justitie to verstrekken, zonder dat daa,voor
(voorafoaande) toestemrning van Opdrachtgever vereist is. Group 4
Securicor kan nirnrner aansprakelijk worden gehouden voor het
verstrekken von oeregistreerde en opgeslagen informatie aan polite
of justitie. Opdrachtgever vrijwaart Group 4 Securicor voor alle
aanspraken dienaangaande.

Onverminderd de overige lechten van Group 4 Securicor, heeft
Group 4 Securicor hat recht om een bedrag van E 15 (exclusiet
BTW) per nodekoze alarmmeiding in rekening to brengen bij
Opdrachtgever, indien zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst lien of moor nodeloze alarmmeldingen hebben voorgedean.

3.1_4 Verptichtingen van Opdrachtgever
3.7.4.1
(i)

Opdrachtgever moat voldoen aan de volgende verplichtingen:
tenminste aenmaal per jaar de Installatie laten controleren on
onderhouden door eon Erkende Installateur;
(ii) amour zorgdragen dal de Installatie peen defecten venoont,
(iii) ervoor zorgdragen dot de Installatie niet is uilgeschakeld en n let
(door ondaskundig gebruik) gebre.kkig functioneert;
(iiv) veiligheidscodes slechts op een "need to know"-basis aan
gezinsleden en/of medewerkers ter beschikking stallen en zorgen
dot zij fiat eenvoudig zijn to achterhalen;
(y) een abonnement aanhouden bij een (telecom)provider tot levering
van de noodzakelijke te.lefoonlijn(en) en/of andere
netwerkyerbindingan an het onderhoud daarvan gedurende de
looptijd van de Overeankomst:
(vi) arvoor zorgdragen dot de telefoonlijn(en) en/of andere
nehverkverbindingen van (telecom)providers Wij zijn van sloringen
en dat er een ononderbroken verbinding bestaat loosen de Installatie
en de Alarmcentrale;
(vii) at het mogelijka doen om nodeloos alarm to voorkornen, zoals
ornschreven in de Handleiding voor Clienten;
(viii) iede.r nodeloos alarm direct aan Group 4 Securicor maiden;
(ix) nryoor zorgdragen dat een proefalarm an het lesten van de
Instate:is uitsluitend plaatsvindt na overleg met Group 4 Securicor,
(a) Group 4 Securicor elle medewerking an faciliteiten vertenen die voor
een adequate dienstverlening op grand van de Ove-ree.nkornst

3,2 Boodschappendienst
3.2.1

Algemeen
Group 4 Securicor steal niet in voor de bereikbaarheid van de
personen aan vie de boodschappen moot worden doorgegeven.
Group 4 Securicor is slechts gehouden boodschappen door is geven
en Group 4 Securicor
derhalve niet ingean op yerzoeken am
Enformatie of commentaar en cal geen klachten in behandeling
nemen.

3.2.2 Gegevans
Op de reoistratie an mutetie van Is ge.gevens van Opdrachtoever
door Is Alarmcentrale van Group 4 Securicor is paragraaf 3.1.1 van
daze Algemene Vaorwaarden van overeenkomstige toepassing.

3,5 Risicomanagement

15,1 Terbeschikkingsfeiling
3.5.1.1

3.Z 3 Extra Vergoeciing
Indian het werkeliik aantal door le geven boodschappen, gemeten
over can periods van drie maanden, hoger blijkt to ciin den overeennekomen, cal Group 4 Securicor het santel extra boodschappen in
rekening brengen, near evenredigheid van de vergoeding voor net
overeengekomen nuclei boodschappen.
3.2.4

Telefoonverbincling
Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de telefoon van
Opdrachtgever wordt doorgeschakeld met de Alarmoentrale van
Group 4 Securicor, dan wet dat zijn klanten fusses do overeengekomen tijdstippen contact opnemen met de Alarmcentale van
Group 4 Securicor via de daartoe opengestelde tele.foonverbinding.
Group 4 Securicor is simmer verantwoordelijk voor stodngen van of
gebreken aan de telefoonverbinding door welke oorzaak dan oak,

Indien in het kader van Risicomanagement door Group 4 Securicor
Personae] aan Opdrachtgever for beschikking wordt gesteld voor de
deur van een project, is Opdrachtgever gehouden om, zocira hem
bekend is op welke datum hel project eindiot, Group 4 Securlcor
onmiddellijk, loch in ieder geval een maand vow het einde het
project, daarvan schriftelijk op de hoopla to stollen.

3.5,1.2 Opdrachtgever steal er voor in dat ds arbeidsduur an werktijden van
het aan Opdrachigever ter beschikking oestelde Personnel voldoen
aan VPB-CAO en aan de wettelijke voorschriften. Aanvang en duur
van de vakantie wordt vasIgesteld in onderling overleg lessen
Opdrachtgever, Group 4 Securicor en het ter beschikking gestelde
Personnel.

3.5.1.3

Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stollen van
Personnel verschuldigd over In volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met can vergoading voor eventueel nicer
gewerkte uren en door het Personnel gemaakte onkosten, tenzij
het Personeel niet werkzaam is geweest vegan ziekte, arbeldsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer Hot
van Group 4 Securicor. Indien buiten In gebruikelliike werktijden
werkzaamheden worden verricht golden de met Opdrachtgever
overeengekomen toeslagen.

3.5.1.4

Group 4 Securicor factureert aan de hand van de dour Opdrachtgever voor akkoord getekende ure.nverantwoording van het
Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling
van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gerneekte
onkosten.

3.5.1.5

Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord
Ie lekenen heeft Group 4 Securicor het yacht het aantal door het
Personeel gewerkte uren zelf vast to stellen overeenkomstig de
opgave van In werkeemer dan wel, bij gebreke van aan dergeijke
opgay.e, vast to stollen op de overeengekomen arbeidsomvang.

3.3 Alarmopvolgtng en Mobiele surveillance

3,3.1 Extern e me/dkarner
Indian Opdrachtgever niet is aangosloten bij de Alarmcenfrafe van
Group 4 Securicor, meal bij een externe meldkamer, is Group 4
Securicor nimmer verantwoordelijk of aansprake9k voor het
functioneren van die meldkamer en de onjuietheld van de door
die meldkamer verstrekte g,eoevans. De exteme meldkamer is
verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de
waarschuwingsadressen en de actiepatronen en draagt er zorg
voor dat contact wordt opgenomen met de door Opdrachtoever
oggegeven personen. Voor het gavel registratie en mulatie tech door
de Alarmcentrale van Group 4 Securicor plaatsvindt, geldt paragraaf
3.1.1 van daze Algemene Voorwaarden onverkort.
3.3.2 NOdeloze control/a W./ Alarmopvolging
Den nodeloze controle cal, onceacht de oorzaak, als alarmopvolging
worden aangernerkt en van Opdrachtgever in rekening worden
gebracht. Indian de surveillant op verzoek van Opdrachtgever near
het Object moat komen, terwijl geen sprake is van een alarmmelding, cal aan Opdrachtgever eveneens een alarmopvolging in
rekening kunnen warden gebrechL

3.3.3 Verhindering controleroncle bff 11,1oblele surveillance
De controles of bezoeken van een mobiele surveillant aan het Object
kunnen deal uitmaken van een ronde die levees inspecties van
Objecten van andere !denten omvat, teneinde de kostan van de
beveiliging tot een redelijk niveau to beperken. De surveillant kan
genoodzaakt zijn om een ander Object met spoed to onderzoeken
of aan earl andere surveillant assistenlie to verlenen waardoor de
controle van het Object van Opdrachtgever kan warden vertraegd,
onderbroken of overgeslagen. Voor schade van Opdrachtgever die
het oe.volg is van ean deroelijke verhindering is Group 4 Securicor
niet eansprakelijk.

3,3.4 Openings- en sluifrondes
Group 4 Securicor is niet aansprakelijk veer vertragingen van
opaningen en sluitingen van het Object die het oevolg zijn van
onvoorziene omstandioheden, coals ongewone verkeersdrukte an
weersomstandighede.n.

3.4 Objectbeveiliging en Services

3.4.1 Rooster
Group 4 Securicor cal het Personnel Inverse overeenkomstig een
met Opdrachtgeverovereengekomen rooster. Extra uren molten
Opdrachtgever afzonderlijk in rekening warden gebracht. Voor een
korle dienst (minder dan 3 uur) word) op basis van VPB-CAO
verplicht-ingen tenminste 3 uur in rekening gebracht. Indian door
Group 4 Securicor op vermek van Opdrachtgever minder uren
worden geleverd clan voorzien in het overeengekomen rooster, dan
behoudt Group 4 Securicor het recht om de uren volgens het rooster
be lecture-Fen.

3.4.2 Fraisregels
Het Personeel van Group 4 Securicor cal da vow hnt Object
geldande reolementen eniof huisregels naleven, voor cover tie door
hat Pe.rseneel to verrichten taken dal toelaten.
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Voor inforrnatie over prijzen, specincaties en levering ■sn alarmdrager(s) en teIefoonkiezers
verwijzen wij u door near uw beveillgingsinstallateur.
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Ate tarieven zijn per jaar en exclusieFBIW
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lnbraakaiarm
Indian eon geactiveerd inbraaksignaleringssysteern een detectiesigneal
aan ons doorgeeft, inLerpreteren wij dit en sullen de overeengekomen
procedures opvolgen.
Brandalarm
Ook de signalen van LAN brandmeldinstallatie kunnen door ons worden
gainterpreteerd en volgens de gewenste procedure worden afgehandeld.
Overeat- / Paniekaiarm / Gedwongen uitschakeling
Wilt u zekerheid dat er bij onverwachte of dreigende situation direct
attic ondernomen wordt op de signalen van uw overvalknop, of
Mandown systeem, dan is het raadzaam to kiezen voor daze optie.
Sa botage alarm
Hierbij wordt bewaakt dat de lus van het complete alarmsystecm niet
onderbroken worcit, ongeacht of het alarn-Gysteem can of uit staat

Medisch alarm
Specifieke systemen, coals medische apparatuur en de mogelijke door=
gifte van signalers hiervan, kunnen door ons worden geinterpreteerd on
afgehandeld.
Passieve registratie
I ukschakelen
Uileraard wilt u op de boogie blijven op welke tijden uw systeem is inof uitgeschakeld. Deze ontvangen codes worden door ons geregistreerd.
Technisch alarm
Naast de bekende doormeldingen is het mogelijk om signalen van
technische inslailaties can ons door to melden. Hierbij kunt u denken aan
klin-eatbeheersing, koel- en vriesinstallatie on bouviibeheerssystemen.
Accuspanning laeg
Naast de netspanning kan ook de accu van uw bedieningspaneel to
laag zijn of sells volledig uilvallen.Ook dit signaal kan door ons worden
opgevangen en near behoron worden afgehandeld.
Uitval netspanning
Als de netspanning wegvalt, sal uw alermsysteem overschakelen op
de accu, Conform de gestelde eisen can de apparatuur sal de accu
maximaal 24 uur de fonctie =elm kunnen overnemcn.
Wij sullen het actiepatroon starten. indien de netspanning !anger dan
2 uur wag
ID-passen
Wij maken gebruik van speciale identificatiepassen, Hiermee worden
geautoriseerde personen in staat gesteld procedures an overige taken
die van belang zijn bij het alarnaeringsproces to wijzigen on informatie
cp to vragen. Uitoracu-d is het mogelijk- tegen geringe meerkosten extra
passen to ontvangen.

852014 Tarievergst2009.indd

24-uurs testmelding (AL I: verbindingj
Wij bewaken dat er minimaal ,46ri maal in de 24 our een con-ecte
communicatie geweest is tussen het alarmsysteern en de ontvengers
van de alarmcentrale. Dit Pan de testmelding zijn en/of een cormote
in-/ui tschakeling van het alarmsysteem.
Permanents lijnbewaking (ALI verbieding)
bij perrnanente controls op het uitvallen van de lijnverbinding vindt eiieciero 90 secondcn tot 15 minuten een polling plants orde lijn aanwezig is,
Acdeve schakelcontrc4e
Met een schakelcontrole controleren wij dagelijlm de in- an uitschakeling van uw beveiligingsinstallatie. Indian use systeem op de afgesproken
tijden niet is in- of uitgeschakeld. dan nemen wij direct met uw waarschuwadres contact op. Hiermee bent u dus verzekerd dal uw alarmsysteem altfid wordt ingeschakeld indien er niemand meer aanwezig is.
U Punt ook meerdere locaties (secties) onafhankelijk raters controleren op
de in- on Uttschakeling op de afgesproken tijden (bijvoorbeeldi recepLie,
showroom, kantoon opslag).
Rapportage
Om goad Is kunnen monitor-en, Punt u van ons diverse rapportages
(logbook) ontvangen. Hiermee krijgt u inzicht in de geregistreerde
alarrngegevens, type melding (waaronder in- on uitschakeltijden van de
geautoriseerde personen), vervolgacties van de centralisten en (.evens
do tijdstippon van doorrneldingen aan derden.Kortorn overzicht, inzicht,
zekerheid an naogclijkheid tot (toegangs-)controls van personeell
De rapport-ages worden middels e-mail of fax aan u verstuurd (dagelijks,
wekelijks of maandelijks).
Rapportage van back-up
Rapportage van een historieperiode is mogelijk vanaf once back-up per
inleasbeurt. Dc infeesbeurt is van 66.n dag tot maximaal 31 dagen van
dezelfde maand.
Alarrntrace
Het digitaal opvragen van ails alarmmeldingen over self semen to stellen
periodes. Het opvragen van waarschuwingsadressen en eventueel in en
uit do test selLen van alarmsystemen.
Archief epvraag
Uitdr-aai van silo rneldingen die het alarmsysteem beef( gegenere.crd
over een specifieke periods.
Extra promnummer
Uw alarn-isysteem is dusdanig geprogrammeard dat de aiarn-icentrale
twee verschillende systemen
(bijvoorbe.eld: meerdere bedriiven in
een pand).
Extra promnuminer met afwijkend actiepatroon
Het is mogelijk om mind de cerste aansluiting op hetzelfde adres
meerdere aansluitingen under to brengen (bijvoorbecld: bedrijvenvcrsamelgebotnv).
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RE Politie hollands midden.txt
Van:1111111111.111111111114111111111.1111111111111knl .g4s corn]
Verzon en: maandag 1 november 2010
:18
Aan: DFOContractmanagement
onderwerp: RE: Politie hollands midden
BestelM11.
Ik heb de opzegging ongedaan gemaakt in ons systeem.
Met vriendelijke groet,
G4S Systems
Debiteurenbeheer / contractbeheer
G4S Systems B.V.
Donk la
2991 LE Barendrecht

1
111111111111P nl.g4s.com
www.group4securicor.n1
0 rs ronkelijk bericht
Van:
[nailto:4111111111Iliphollands-midden.politie.nl]
Namens DFOContractmanagement
Verzo den: maanda
5 november 2010 11:59
Aan:
Onderwerp: RE: Politie hollands midden
Beste 4111111M
Het gaat om zwaluwweg 4.
Met vriendelijke groet

Politie Hollands-Midden
Dienst Facilitaire ondersteuning
Contractbeheerder

*
*1

•
•

Bezoekadres:
Hoogmadeseweg 72
2351 CV Leiderdorp

hollands-midden.politie.n1
Postadres:
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp

P Denk aan het mili eu voordat u dit bericht afdrukt !

-- Disclaimer
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is ui tsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. Gebrui k door anderen
dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit emailbericht (en bijlagen)
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RE Politie hollands midden.txt
kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.

ors ronkelijk bericht
Van:
[mailto:
Verzonden: maan ag 5 november 2010 11:
Aan: DFOContractmanagement
Onderwerp: RE: Politie hollands midden

nl.g4s.com]

Goedemorgenaillie,

Kan je mij het adres doorgeven aub. Dan weet ik zeker dat ik de juiste weer
heropen.
Met vriendelijke groet,

G4S Systems
Debiteurenbeheer / Contractbeheer
G4S Systems B.V.
Donk la
2991 LE Barendrecht
F
4:111111111110g
nl.g4s.com
4
www.group4securicor.n1
Oors ronkelijk bericht
Van:
Namens DFOContractmanagement
verzond •
da 15 november 2010 10:59
Aan:
Onderwerp: RE: Politie hollands midden

Beste 41111111,
Eerder heb ik u gevraagd locatie Voorschoten op te zeggen per 1-1-2011.
Is het nog mogelijk dit ongedaan te maken? Het kan namelijk zijn dat het pas
paar maanden later wordt verkocht.
Met vriendelijke groet

11M1111111
Politie Hollands-Midden
Dienst Facilitaire Ondersteuning
contractbeheerder

1
1

1111-1-111

janneke. age@hollands-midden.politie.n1

Bezoekadres:
Hoogmadeseweg 72
2351 CV Leiderdorp

Postadres:
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt !
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RE Politie hollands midden.txt

-- Disclaimer
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. Gebruik door anderen
dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit emailbericht (en bijlagen)
kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.

rs ronkeli' bericht
[mailto:
Van:
:
verzonden: dins ag 5 oktober 2010
Aan: DFOContractmanagement
Onderwerp: RE: Politie hollands midden

n1.g4s.com]

Beste111111111
Bij deze een bevestiging van de opzegging voor voorschoten.
Met vriendelijke groet,

411111111111■
111=1*
G4S systems
Debiteurenbeheer / Contractbeheer
G4S systems B.V.
Donk la
2991 LE Barendrecht
F
nl.g4s.com
www.group securicor.n1
Oors ronkeli .k bericht
Van:
[mailto411111111,11khollands-midden.politie.nl]
Namens DFOContractmanagement
5 oktober 2010 14:05
verzonden: dins
Aan:
onderwerp: RE: Politie hollands midden
Is goed,
de opzegging komt eraan.
oegstgeest (002850) houden we nog aan tot in ieder geval na 1-1-2011, dus die
zeggen we nog niet op.
Met vriendelijke groet

411111111111p
Politie Hollands-Midden
Dienst Facilitaire ondersteuning
Contractbeheerder
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hollands-midden.politie.nl
Bezoekadres:
Hoo gmadeseweg 72
2351 CV Leiderdorp

Postadres:
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt !

-- Disclaimer
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. Gebruik door anderen
dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit emailbericht (en bijiagen)
kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.

ors ronkeli'k bericht
[mailto:
Van:
nl.g4s.com]
Verzon en: ins ag oktober 21111111111/11VAan: DFOContractmanagement
Onderwerp: RE: Politie hollands midden

Ik zal die van voorschoten alvast stoppen per 31-12-2010 ik krijg van jou dan
later nog wel de opzegging want anders kan die niet meer gestopt worden per
31-12-2010 ivm opzeggingstermijn.
Met vriendelijke groet,
stems
Debiteurenbeheer / Contractbeheer
G4S Systems B.V.
Donk la
2991 LE Barendrecht
F
@nl.g4s.com
www.group securicor.n1
k 1'
bericht
[mai lto
Van:
Namens DFOContractmanagement
verzonden: dinsda 5 oktober 2010 13:57
Aan:
Onderwerp: RE: Politie hollands midden

artnariffe@hol lands-mi dden . pol i ti e . nl ]

1111111116
002840 (voorschoten) wel
026105 (alphen) niet, die loopt door.
Met vriendelijke groet
Pagina
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Politie Hollands-Midden
Dienst Facilitaire ondersteuning
contractbeheerder

*1

:

-hollands-midden.politie.n1
Postadres:
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp

Bezoekadres:
Hoo gmadeseweg 72
2351 cV Leiderdorp

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt !

-- Disclaimer
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. Gebruik door anderen
dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit emailbericht (en bijlagen)
kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.

- oors ronkeli'k bericht
[mailto1,111111111110@nl.g4s.com]
Van:
verzon en: dins ag 5 oktober 2
13:56
Aan: DFocontractmanagement
onderwerp: RE: Politie hollands midden
Beste 11111111
wat wil je met de contracten van 002840 & 026105 doen dan.
Moeten die wel per 31-12-2010 gestopt worden?
Met vriendelijke groet,
G4S Systems
Debiteurenbeheer / Contractbeheer
G4S Systems B.V.
Donk la
2991 LE Barendrecht
F
::111111111116 @nl.g4s.com
www.group4securicor.nl
oors ronkeli .1( bericht
van:

[rnai Ito 41111111111111Whollands-midden.politie.nl]

Namens DFOContractmanagement

verzonden: di

5 oktober 2010 13:46

Aan:
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RE Politie hollands midden.txt
Onderwerp: RE: Politie hollands midden
Beste 11111111111
Bedankt voor de bevestiging.
Daarnaast heb ik de volgende situatie. zoals jullie weten words er voor de
beveiliging een mini- competitie gehouden eind dit jaar.
Hier zullen jullie ook aan deelnemen. Het is nog onduidelijk per wanneer we met
de nieuwe (of jullie) een nieuwe overeenkomst kunnen sluiten.
De contractduur voor de locaties is soms verschillend.
Ons doel was per 1-1-2011 maar dat is niet haalbaar.
Mijn voorstel is om het huidige contract (relatienummers 002849, 002845, 026105
en 026105) per 31-12-2010 te verlengen met een jaar waarbij we een opzegtermijn
van 3 maanden hanteren. 002850 is nog eve onzeker.
Deze regeling heb ik ook afgesproken met
van G45
Alarmcentrale.
Ik ontvang graag jouw reactie hierop.
Met vriendelijke groet

Politie Hollands-Midden
Dienst Facilitaire Ondersteuning
Contractbeheerder

*1

•

Bezoekadres:
Hoogmadeseweg 72
2351 CV Leiderdorp

llands-midden.politie.nl
Postadres:
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt !

-- Disclaimer
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen
dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit emailbericht (en bijlagen)
kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.

Dors ronkelijk bericht
[mailto:
Van:
Verzon en: dins ag
oktober 2
Aan: DFOContractmanagement
Onderwerp: RE: Politie hollands midden
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nl.g4s.com]

RE Politie hollands midden.txt
Goedemiddag
Bij deze een bevestiging van de opzegging per 31-12-2010 van 004185.
Met vriendelijke groet,
ystems
Debiteurenbeheer / contractbeheer
G4S Systems B.V.
Donk la
2991 LE Barendrecht
F
nl.g4s.com
www.group secu icor.n1
Dors ronkelijk bericht
Van:
[mailto:1111.1111111111rhollands-midden.politie.nl]
Namens DFOContractmanagement
Verzonden: dinsda 5 oktober 2010 13:29
Aan:
Onderwerp: RE: PO itie hollands midden
Bestell1111111111
Klopt de Pelmolen is al opgezegd ja.
Hierbij de opzegging van Hazerswoude.
Die van de Zwaluwweg 4, Voorschoten volgt zsm, de manager moet de opzegging nog
tekenen.
Met vriendelijke groet

411,111111111P
Politie Hollands-Midden
Dienst Facilitaire Ondersteuning
contractbeheerder
-1-

*1

:111111111111Whollands-midden.po litie. n1

Bezoekadres:
HOO gmadeseweg 72
2351 CV Leiderdorp

Postadres:
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt !

-- Disclaimer
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht to lezen. Gebruik door anderen
dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit emailbericht (en bijlagen)
kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
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geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.

porspronkeli .k bericht
Van:
[mailto.
oktober 2
Verzo en: ins ag
Aan: DFOContractmanagement
Onderwerp: RE: Politie hollands midden

n1.g4s.com]

Goedemiddag411111110
1k heb het rijtje voor u nagekeken en ben tot deze conclusie gekomen.
003168 Pelmolen 3 is bij ons gestopt per 01-03-2009 daar dit pand verlaten zou
worden.
004185 vondellaan 10-11-12 daar heb ik nog geen opzegging van ontvangen dus
staat nog steeds actief.
Met vriendelijke groet,

111.11141111MRIMIRM
G4S Systems
Debiteurenbeheer / contractbeheer
G4S Systems B.V.
Donk la
2991 LE Barendrecht
F
@n1.g4s.com
www.group secu icor.n1

[mailto
Van:
Namens DFOContractmanagement
Verzonden: dinsdag 5 oktober 2010 8:54
Aan:
Ondeeri
gli.1
1111![
1ne
1'hollands midden

h o 1 lands-midden.politie.nl]

Beste
In de bijlage vind je het overzicht wat wij hebben van de lopende contracten. ik
wil graag verifieren of deze contracten kloppen.
Hazerswoude is opgezegd per 31-12-2010. De locatie Voorschoten zal ik ook
opzeggen per 31-12-2010.
Met vriendelijke groet

Politie Hollands-Midden
Dienst Facilitaire Ondersteuning
Contractbeheerder

hollands-midden.politie.n1
Bezoekadres:
Hoo gmadeseweg 72

Postadres:
Postbus 4240
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2351 CV Leiderdorp

RE Politie hollands midden.txt
2350 CE Leiderdorp

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt !

-- Disclaimer
De informatie verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen
dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit emailbericht (en bijlagen)
kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.

or
eli'k bericht
[mailto.
Van:
oktober 20
Verzon en: ins•a
Aan:
Onderwerp: RE: PO i ie o ands midden

nl.g4s.com]

Beste
Kun je mij aangeven wat je vragen zijn over de lopende contracten?
Met vriendelijke groet,

411111111.
11111111111111111111

G4S Systems
Debiteurenbeheer / contractbeheer
G4S systems B.V.
Donk la
2991 LE Barendrecht

nl.g4s.com
www.group se u icor.n1

Disclaimer
De informatie
verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit
emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik
van een geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.
Disclaimer
De informatie
verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit
emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik
van een geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.
Disclaimer
De informatie
verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Pagina 9

RE Politie hollands midden.txt
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit
emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik
van een geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.
Disclaimer
De informatie
verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit
emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik
van een geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.
Disclaimer
De informatie
verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit
emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik
van een geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.
Disclaimer
De informatie
verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit
emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik
van een geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.
Disclaimer
De informatie
verzonden met dit emailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n) en zij die van de
geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Gebruik door anderen dan geadresseerd is verboden. De informatie in dit
emailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik
van een geheimhoudingsplicht en of een verschoningsrecht vallen.

Pagina 10

