WINKELDIEVEN?
geef ze geen kans
Dit COMPLEET artikelbeveiligings-systeem
beschermt uw artikelen optimaal tegen diefstal.
Het pakket bestaat uit:
1) alarmpoorten voor hardlabels en stickers
● set van twee of drie RF
alarmpoortjes
● 1000 alarmlabels
(hardlabels, herbruikbaar)
● ontkoppelaar voor op de
balie
● sticker de-activator voor op
de balie
● service en periodiek onderhoud aan het systeem.
2) Camerabewaking
● set van 4 camera’s, voorzien van infrarood voor
‘s-nachts
● recorder met  harde schijf
voor terugzien van beelden.
● monitor en muis
● service en periodiek onderhoud aan het systeem.
● met uw mobiele telefoon
live meekijken in uw winkel.

3) Vals geld detectie
Als extra in dit pakket een
valsgelddetector van Safescan, de beste valsgelddetector op de markt verkrijgbaar.
Deze checkt bank- biljetten
op 7 echtheidskenmerken.
U huurt dit complete pakket
nu voor slechts 100,- p.m.
De huur is maandelijks
opzegbaar, dus u zit gegarandeerd nergens aan vast.
De voordelen van huren
t.o.v. kopen:
● vast laag bedrag per maand
● geen investeringskosten
● geen BKR registratie
(u koopt niets en sluit dus
geen krediet af)
● 1 maand opzegtermijn
● atijd kosteloze service, ook
bij storing aan het systeem

● nooit onverwachte kosten
door reparaties en onderdelen.
Graag verzorgen wij voor u
de volledige installatie en
afwerking in Nederland en
België.
Meer weten of een offerte op
maat?
Bel +31 (0) 24 844 34 30
op maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

www.arena-detectiesystemen.nl

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

ANTI
WINKELDIEFSTAL
nù huren voor
slechts 50,- p.m.

Wilt u uw artikelen beveiligen tegen winkeldiefstal zonder hoge investeringskosten?
Huur uw artikel-beveiligingsysteem; nù voor
slechts 50,- per maand.
● set van twee of drie RF
alarmpoortjes
● 1000 alarmlabels
● ontkoppelaar voor op de
balie
● service en periodiek onderhoud aan het systeem.
De voordelen van huren
t.o.v. kopen:
● vast laag bedrag per maand
● geen investeringskosten
● geen BKR registratie
(u koopt niets en sluit dus
geen krediet af)
● 1 maand opzegtermijn
● atijd kosteloze service, ook
bij storing aan het systeem
● nooit onverwachte kosten
door reparaties en onderdelen.
Graag verzorgen wij voor u
de volledige installatie en
afwerking in Nederland en
België.

Eventuele extra opties:
● huur 2e ontkoppelaar
voor de labels: 2,50 euro
per maand
● huur 1000 extra alarmlabels: 10,- euro p.m.
(totaal 2000 alarmlabels)
● huur sticker deactivator:
5,- euro per maand
● aankoop alarmstickers
(wegwerp): Prijs op aanvraag
● huur 4 bewakingscameras
plus monitor: 50,- euro per
maand.
Bel +31 (0) 24 8443430
op maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.

+31 (0) 24 844 34 30

www.arena-detectiesystemen.nl

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

