
Inbraak, brand, diefstal, ongewenst bezoek… Wilt u die 
 onverwachte zaken onder controle houden? 
Dat is dé business van GDW Security.

Dé regel van de beveiligingssector  
Verwacht het onverwachte



Wat doen we?

Inbraakdetectie 
Beperk de speelruimte van 

een inbreker 

Inbrekers doorbreken zowel de bouwkundige beveiliging 

(bv. sloten) als organisatorische maatregelen (bv. het 

sluiten van ramen). Op dat ogenblik moet uw alarm-
systeem in werking treden.

 

Bij een alarmsysteem gaat het over inbraakdetectoren, 

centrales, sirenes, monitoring, bewaking… Wat hebt u 

nodig? GDW Security maakt van uw beveiligingsbehoeften 

een studie conform de wetgeving. Als een INCERT 

gecertifiëerd bedrijf stellen wij u als klant altijd in orde met 

de vereisten van uw inbraakverzekering.

 
 
Camerabewaking 
Wie niet weg is,  
is gezien

Met camerabewaking voorziet u een alarmsysteem van 

ogen. Resultaat: u vergroot uw bewijskracht en u verhoogt 

het ontradend effect. 

 

Bij camerabewaking 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.

 
Branddetectie
Geef brand minder dan  
een waterkans

In tegenstelling tot een inbreker, denkt een brand niet 

rationeel. Een branddetectiesysteem schiet in actie als het 

rook of vuur opmerkt. Bouwkundige beveiliging (bv. brand-

werende materialen) en organisatorische maatregelen  

(bv. brandblussers) kunnen de kans op brand verminderen 

of de schade beperken.

Bij een branddetectiesysteem spreken we over brand-

detectoren, autonomie, signalisatie, koppelingen…  

Hoe kunt u in uw gebouw de branddetectie verscherpen? 

Steek de koppen bij elkaar met onze BOSEC-brandexperts.

 
 
Toegangscontrole 
Zet ongewenste bezoekers 
 voor een gesloten deur 

De toegang tot uw gebouw of locatie kan beperkt worden  

tot bepaalde personen door beperkingen van plaats en tijd 

in te stellen. Die restricties zorgen voor een strikter beheer 

van toegang.

De toegangscontrole kan gebeuren via gewone badges, 

maar het is nu ook mogelijk om met een biometrische scan 

te werken. Vraag GDW Security de mogelijkheden, zodat  u 

toekomstgericht de toegang tot gebouwen, compartimenten 

en terreinen kunt beheren.



BEDRIJVEN

PARTICULIEREN

        - Private markt

Het label dat staat voor hoogwaardige kwaliteit in de  
beveiliging van uw woning.

Bent u een meerwaardezoeker die veel belang hecht aan 

elektronische beveiliging? Dan hebt u dezelfde visie als 

GDW Security. Bij ons bent u geen klant maar een échte 

partner. Ons productgamma stelt u in staat om een echte 

oplossing uit te werken waarbij we de beveiliging mee  

integreren in uw huis-automatisatie. Bij ons kan je  

standaard terecht voor o.a.:

 + gekoppelde sturingen naar domotica of via  

afzonderlijke contacten

 + integratie van (intelligente) camerabewaking

 + beheer van op afstand via een gratis applicatie  

op smartphone

 + strak design met meerdere keuzemogelijkheden  

in uitvoering

       - Bedrijven 

Een gepersonaliseerde aanpak en oplossingen op maat 
van uw bedrijf.

Bent u op zoek naar een totaaloplossing voor de  

elektronische beveiliging van uw bedrijfsgebouw? Voor 

één toepassing of voor een combinatie van verschillende 

technieken? Bij GDW Security begeleidt een ervaren en 

gediplomeerd veiligheidsadviseur u steeds op een  

professionele wijze. We stellen onze expertise ter  

beschikking om in samenspraak de juiste oplossing voor  

uw beveiligingsvraag uit te werken.



Wat mag u van ons verwachten?
 + 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

Over ons
GDW Security plaatst en onderhoudt beveiligingsinstallaties. Sinds 1980. Bij mensen thuis. Bij 

de overheid. En natuurlijk in kantoren, fabrieken en winkels. Meer dan 8.000 klanten vertrouwen 

ons. In België, 

Luxemburg en Frankrijk.

Bekijk onze realisaties op www.gdwsecurity.be/nl/referenties

GDW Security-installaties staan voor topkwaliteit en betrouwbaarheid aan een correcte markt-

prijs. En dat moet ook zo blijven. Daarom rekenen we op een netwerk van partnerbedrijven die 

structureel en op lange termijn met ons samenwerken.

  

Onze partners scholen zich voortdurend bij en we maken hen vertrouwd met de nieuwste tech-

nieken. Door deze samenwerking geniet u bij een GDW Certified-vakman de beste en meest 

betrouwbare service. 

Bekijk onze partners op www.gdwsecurity.be/nl/dealers



Tijdelijke beveiliging van uw werf, lokaal, stand, garagebox, opslagplaats,… met een modulair systeem dat u  

zelf kan aanpassen en beheren. We bieden op basis van een huurformule diverse oplossingen aan die we  

snel en op maat van uw noden kunnen plaatsen.

De GDW Observer is een intelligent alarm- &  

gekoppeld videobeveiligingssysteem voor een  

buitenopstelling die meer dan alleen maar  

zal afschrikken. 

Werking en voordelen

 + zelf te beheren zonder meldkamer

 + koppeling met meldkamer mogelijk

 + alarm bij detectie van één van  

de infrarooddetectoren 

 + livebeelden door beweegbare camera

 + directe controle van elk alarm

 + draadloos uitbreidbaar met  

extra detectie

 + geen dure manbeveiliging

 + uitgebreid detectieveld

 + eigen infraroodverlichting

 + operationeel via SIM-kaart 

 + GPS trackingsysteem ingebouwd 

 + beveiligd tegen sabotage 

 + noodvoeding ingebouwd 

Meer info op www.gdw-observer.be

De GDW Protect is opgebouwd uit een performante 

inbraakcentrale met diverse draadloos gekoppelde 

componenten. Via een SIM-kaart kan u eenvoudig de 

installatie zelf beheren vanop afstand met een applicatie 

op smartphone en wordt u verwittigd bij een alarmsituatie.

Werking en voordelen

 + eenmalige installatie van de basisconfiguratie  

en opleiding gebruikers

 + geen meldkamer nodig, opvolging van  

alarmen via GSM signaal

 + eenvoudige en overzichtelijke GRATIS 

 + applicatie voor (meerdere) gebruikers voor beheer  

en opvolging

 + geen tussenkomst nodig van een installateur als  

de opstelling wijzigt, u kan zelf de draadloos  

gekoppelde componenten verplaatsen  

(bijgeleverde testtoestel aanwezig om te

 + controleren of het draadloos bereik voldoende  

is op alle gewenste locaties)

 + makkelijk uitbreidbaar

 + mogelijk te koppelen met de GDW Observer unit

Meer info op www.gdw-protect.be



GDW Security nv
Haachtsesteenweg 56 / BE-1831 Machelen-Diegem
T: +32 2 720 99 90 / F: +32 2 725 07 06 
info@gdwsecurity.be / www.gdwsecurity.be

Breedtegraad: 50.8982753 / N: 50°53’53.791”
Lengtegraad: 4.43641660000003 / O: 4°26’11.099”

Certificaten 
GDW Security heeft de (verplichte) wettelijke erkenning en de belangrijkste beveiligingscertificaten (INCERT, BOSEC, FiSQ  

en ISO 9001:2008). Logisch voor een bedrijf dat bijna 40 jaar in de beveiligingsbranche zit.


