
Bescherm en beveilig uw eigendom, goederen en mensen. 

Dankzij inbraakdetectie, branddetectie, camerabewa-
king en toegangscontrole voorkomt u onverwachte 
zaken. 

Schakel GDW Security in voor zowel installatie, 
onderhoud als naservice van beveiliging.  
U krijgt van ons altijd topkwaliteit, zoals u die 
alleen van óns mag verwachten.

Beveiliging in en rond uw gebouw  
Verwacht het onverwachte



Uw vertrouwen waard
U eist voor de bescherming van uw veiligheid een partner die uw  
vertrouwen waard is?

Maak kennis met GDW Security
Januari 1980. Guy De Wilder richt GDW Security op. Van een eenmans- 
bedrijf groeit GDW Security uit tot een bloeiende kmo met meer dan 
40 vakkundige medewerkers. Vandaag. In België, Luxemburg en 
Noord-Frankrijk hebben we bij meer dan 8.500 klanten installaties in  
beheer.

GDW Security plaatst, ondersteunt en herstelt beveiligings- 
installaties
We hebben alle wettelijke vergunningen en kunnen heel wat kwaliteits- 
certificaten voorleggen – ook certificaten die niet verplicht maar wel nuttig 
zijn. Een bewijs dat GDW Security de lat hoog legt. 

Resultaat? We kunnen moeiteloos mee met het aanbod van de grotere  
en bekende integratoren op de Belgische markt. 

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen 
Waarden zijn voor ons meer dan enkele woorden op papier. We doen wat 
we zeggen en zeggen wat we doen. Bij GDW Security geen hard selling 
en een ja als antwoord op elke vraag, een neen waar nodig. Als we ervoor 
gaan, dan willen we als de beste een aanbod maken. Daarom pakken we 
het vaak anders aan.

Kunt u zich vinden in die aanpak? 
Elke nieuwe klantenrelatie zien we op lange termijn: u bent bij GDW  
Security zeker van een hoogstaande dienstverlening en service door de 
jaren heen. Uw vertrouwen vertaalt zich in een gerust gemoed.



Voor wie werken wij?

RETAIL
 van lokale handelaar tot  

multi-site winkelketen

BANKEN & HIGH SECURITY
een marktsegment met hoge  

risico’s en strenge eisen

ZORGSECTOR
veiligheid, eenvoud en  

betrouwbaarheid boven alles

LOGISTIEK & TRANSPORT
veel data, eenvoudig beheer

VRIJE BEROEPEN
wij spreken uw taal

KMO’S
ervaar ook bij ons de flexibiliteit 

van een kmo

OVERHEDEN
wij zijn géén fabrikant, 
wel een servicepartner

INDUSTRIE
implementatie van een 

security-strategie



Tijdelijke beveiliging 

Van uw werf, lokaal, stand, garagebox, opslagplaats …?

Onze service GDW RENTAL biedt diverse oplossingen die u kunt huren.  
Snel geplaatst en afgestemd op uw wensen. Vraag zeker naar: 
 
• GDW OBSERVER, een intelligent systeem dat alarm  
 en videobeveiliging combineert. 
• GDW PROTECT, modulaire en draadloze inbraakdetectie.

Extra services

• maatwerk, afgestemd op uw eisen en in regel met de wet 
• totaalaanbod voor uw beveiliging met ‘one-stop-shop’-principe 
• innovatieve oplossingen met toptechnologie 
• gepersonaliseerde aanpak, in uw moedertaal en met de glimlach 
• correcte afspraken en follow-up 
• correcte prijszetting voor de geleverde kwaliteit 
• hoogstaand materiaal voor een duurzame installatie 
• 24/7 topservice in heel de BeLux 
• financieel gezond en volledig onafhankelijk bedrijf

Wat mag u van ons verwachten?

GDW service desk & 02 720 99 90 (24/7) 

• Assistentie van op afstand, voor onze klanten met een servicecontract. 
• Opzoeken beelden, camerabewaking. 
• Beheer codes, inbraakdetectie. 
• Aanmaken badges, toegangscontrole. 



Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Inbraakdetectie
Inbrekers doorbreken zowel de bouwkundige  
beveiliging (bv. sloten) als organisatorische  
maatregelen (bv. het sluiten van ramen).  
Uw alarm systeem moet dan meteen in werking 
treden: inbraakdetectoren, centrales, sirenes, 
monitoring, bewaking …

•  Wat hebt u nodig? GDW Security maakt van  
uw beveiligingsbehoeften een studie conform 
de wetgeving. Als INCERT-gecertificeerd bedrijf 
zorgen we ervoor dat u in orde bent met de  
vereisten van uw inbraakverzekering.

Branddetectie
In tegenstelling tot een inbreker denkt een brand 
niet rationeel. Een branddetectiesysteem schiet 
in actie als het rook of vuur opmerkt. Bouwkun-
dige beveiliging (bv. brandwerende materialen) 
en organisatorische maatregelen (bv. brandblus-
sers) kunnen de kans op brand verminderen of de 
schade beperken: branddetectoren, autonomie, 
signalisatie, koppelingen … 

•  Hoe kunt u in uw gebouw de branddetectie  
verscherpen? Steek de koppen bij elkaar met 
onze BOSEC-brandexperts.

Camerabewaking
Met camerabewaking voorziet u een alarmsysteem 
van ogen. Resultaat: u vergroot uw bewijskracht 
en u verhoogt het ontradend effect. Bij camera-
bewaking komen allerlei technische aspecten  
kijken: netwerktransmissie, opstelling,  
weergave, high-end oplossingen … 

•  GDW Security heeft de expertise en het inzicht 
om u een oplossing te bieden die perfect past bij 
uw actuele situatie. We geloven ook niet langer 
in standaardoplossingen, maar voegen analyse 
en intelligentie toe aan het systeem. Zo kunt u 
het optimaal inzetten voor meerdere operationele 
doelen.

Toegangscontrole
Bepaal zelf wie er waar binnen mag en op welke 
tijdstippen. Dat zorgt voor een strikter beheer van 
toegang en registratie. De toegangscontrole kan 
gebeuren via gewone badges, codes en zelfs 
met een biometrische scan. 

•  Vraag ons de mogelijkheden zodat u toekomst-
gericht de toegang tot gebouwen, compartimen-
ten en terreinen kunt beheren.
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Certificaten 
GDW Security heeft de verplichte wettelijke vergunningen  
en de belangrijkste beveiligingscertificaten (INCERT,  
BOSEC, FiSQ en ISO 9001:2008). Logisch voor een bedrijf 
dat vier decennia in de beveiligingsbranche zit.

En de beveiliging bij u thuis?
Vraag onze folder met ons specifieke aanbod voor  
de beveiliging van uw woning.


