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Door intensieve samenwerking tussen de verschil-
lende divisies binnen de Voskamp Groep is het mo-
gelijk om maatwerk te leveren. Onze oplossingen 
zijn niet alleen effectief en op maat, maar vormen 
ook een perfecte balans tussen mechanica en elek-
tronica.

Deuren hebben tegenwoordig vaak meerdere func-
ties. Hierbij denken we aan toegangsbeheer, com-
fort, veiligheid (inbraak/band) en de mogelijkheid 
tot vluchten. Om de juiste oplossing aan te bieden 
moet rekening worden gehouden met de gebruiks-
intensiteit en de omstandigheden terplekke.
Daarbij komt de vraag naar flexibele oplossingen, 
die zich moeiteloos aanpassen aan veranderingen, 
eisen en regelgeving. 

Toegangsbeheer
Voskamp Beveiliging heeft de oplossing voor toe-
gangsbeheer van dynamische organisaties. Het 
Blue Chip concept tesamen met de mogelijkheden 
die de Voskamp projectengroep biedt ten aanzien 
van beheer en onderhoud zorgen ervoor dat de 
keuze voor het Blue Chip systeem zich moeiteloos 
aanpast aan veranderende eisen binnen uw orga-
nisatie. Door de mogelijkheden van onbekabelde 
electronische cilinders en beslagen stellen wij u in 
staat deuren zonder mechanise aanpassingen te 
wijzigen en uw systeem onbeperkt uit te bereiden 
waar noodzakelijk. Dit alles gekoppeld aan een 
hoge mate van comfort en betrouwbaarheid.  
 
U bent in staat om het beheer van zowel de entree 
en het buitenhek van de fietsenstalling op een effec-
tieve, flexibele en betaalbare manier te realiseren. 
 
Doordat de omvang van de huidige instellingen als-
maar groeit vraagt dit om de toepassing van de juis-
te entree deuren. Grote stromen mensen moeten in 
korte tijd het pand kunnen betreden, maar we wil-
len voorkomen dat de deuren altijd open staan. Ook 
voor geleiding of beveiliging kunnen we oplossingen 
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Gesloten afdeling voorzien 
van paslezen en codetoestel.

Video intercomsysteem.

Toepassing electronische 
cilinders.

Het toegangsbeheer van zorginstellingen is een 

complexe materie die vanwege de dynamische 

omgeving veel kennis en aandacht vereist. 

Voskamp Beveiliging is een onderneming met 

jaren lange ervaring op dit gebied. 



op maat aanbieden, die betrouwbaar en comforta-
bel zijn. Voorbeeld hiervan is de sluis. Koppelingen 
met brandmeldcentrale, toegangscontrole, video en 
bijvoorbeeld dwaaldetectie zijn goed uitvoerbaar. 
   
De aantallen aanwezige bewoners en bezoekers 
worden alsmaar groter en de gestelde eisen als-
maar hoger. Dit resulteert erin dat alleen een goed 
doordacht concept de oplossing biedt voor alle ei-
sen en wensen die door de gebruiker en beheerder 
worden gesteld. Dit thema heeft raakvlakken met 
comfort, veiligheid, brandwerendheid,  beheer en 
bedieningsgemak.    

Een goed concept ten aanzien van de planning van 
vluchtwegen en de juiste artikelen voor deze deu-
ren is momenteel belangrijker dan ooit.
  
De genoemde componenten geven een overzicht 
van wat Voskamp u als totaal leverancier te bieden 
heeft. Wat Voskamp momenteel echter uniek maakt 
in de markt is de toegevoegde waarde die wij kun-
nen bieden. Dit bestaat uit: advies en coordinatie, 
montage, 24 uurs service, totale oplossingen, ge-
bruikklare oplevering, één aanspreekpunt en ser-
vice en onderhoud.   
Verder kunnen we doordat we de mogelijkheid heb-
ben om gebruik te maken van een eigen ontwik-
kelafdeling ook maatwerkoplossingen aanbieden. 
Het intensief overleg met beheerders en gebruikers 
resulteerd in tevreden klanten en goedwerkende 
systemen.

Toegangsbeheer

Z
org

De sluis betrouwbaar en 
comfortabel.

Brandscheidingen en 
vluchtroute.

Gecontroleerde doorgang
personenvoertuigen.

Voskamp Toegangsbeheer biedt:

•  Eén aanspreekpunt, centraal ontwerp

•  Advies begeleiding en realisatie van het gehele concept

•   Service, montage, beheer en onderhoud (24 uurs sevice) voor 
  de gehele oplossing

•  Volledige integratie van veiligheid en comfort waaronder 
  sluitsystemen en deurautomatisering



De Voskamp Groep is een onafhankelijke en toon-
aangevende partner voor kwalitatief hoogwaar-
dige totaaloplossingen op het gebied van bouw, 
industrie, toegangstechniek en beveiliging.
De Voskamp Groep is leverancier van gereed-
schappen, bouwbeslag, toegangstechniek, alu-
minium, overkappingen, beveiliging, machines en 
industrietechniek.

Kijk voor meer informatie op:
www.voskampgroep.nl 
of mail naar beveiliging@voskampgroep.nl

GROEP

Indien gewenst voert Voskamp Beveiliging preven-
tief- en of correctief onderhoud uit. Er is een moge-
lijkheid voor het sluiten van een beheer- of beschik-
baarheidovereenkomst.

Voskamp Beveiliging is een BORG Technisch 
beveiligingsbedrijf conform de nationale beoorde-
lingsrichtlijn van het centrum voor criminaliteit-
spreventie en veiligheid (het CCV) en NCP gecer-
tificeerd. De Voskamp Groep adviseert, begeleidt 
en realiseert complete projecten op het gebied van 
beveiliging. Het uitgangspunt is de eindgebruiker 
voorzien van een comfortabel beveiligingssysteem 
dat voldoet aan de wettelijk vereiste maatregelen 
en is voorzien van de nieuwste ontwikkelingen.

Referenties

Project zorg Plaats

GGNet Warnsveld

ProWonen Eibergen

Philadelphia Zorg Utrecht

Prins Hendrik Stichting Egmond aan Zee

Huize Agnes Egmond aan Zee

Bredeschool Enschede

Zorgbalansgroep Heemstede

GGGD Hoofddorp

Spaarneziekenhuis Hoofddorp

Westfriesgasthuis Hoorn

Ziekenhuis de Helpende hand Amstelveen

Radbouwziekenhuis Nijmegen

Verpleeghuis Nebo DenHaag

Verzorgingscentrum de Ark Wateringen 

Medisch Centrum Alkmaar

Ronald Mac Donaldhuis Amsterdam en Utrecht

De Eschpoort Enschede
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NCP Certificatie

Voskamp Beveiliging b.v.
Almelo, telefoon 0546 - 454546
Amsterdam, telefoon 020 - 6944888
Eindhoven, telefoon 040 - 2909600

Klantgerichte oplossingen.




