
 

De vakantieperiode is een prima tijd om uw 

gereedschap te laten keuren door WiltsVeilig 

beveiligingstechniek.  

Zodat al uw elektrische apparaten weer 

(tegelijk) beschikbaar zijn als u ze nodig heeft.  

Bedrijven en instellingen met personeel in 

dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig 

gewerkt kan worden. In het besluit, dat uit de 

arbeidsomstandighedenwet in 1980 is 

voortgekomen, staan verwijzingen naar 

normen. Voor de elektrische veiligheid wordt 

dan verwezen naar de NEN 3140. Deze norm 

geeft bepalingen ter voorkoming van 

elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het 

aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de Arbowetgeving stelt. 

Uw apparaten worden volledig gecheckt en doorgemeten. Dit kan in onze werkplaats, maar ook bij u op locatie. 

Zo kan het proces doorgaan en ligt uw werk niet stil. Al het materiaal krijgt een uniek nummer dat terug te vinden 

is in het inspectie-rapport. Alle keuringen worden geregistreerd en de rapporten krijgt u digitaal. Het digitale 

keuringsrapport wordt opgeslagen in uw eigen kosteloze klantportaal omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuele herstelwerkzaamheden kunnen door ons direct gedaan 

worden. Beschadigde kabels, kapotte stekkers en gescheurde 

trekontlasting kunnen wij ter plekke voor u klaarmaken. 

  



 
 

Uw werkbus hoeft u niet leeg te halen, wij regelen alles. Het 

gereedschap wordt uit uw werkbus gehaald en na succesvolle 

keuring weer netjes op dezelfde plek opgeborgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijkse onderhoud en keuring draagbare blusmiddelen en 

noodverlichting. Wij zijn een ReoB gecertificeerd 

onderhoudsbedrijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verbandtrommel kunnen wij keuren en eventueel 

hervullen. Oud materiaal wat niet meer volgens de 

Rode kruis 2016 nodig is en wat niet meer behandeld 

wordt in de BHV, gaan wij uit de verbandtrommel 

halen zodat u meer overzicht houdt en de hygiëne 

beter te beheersen is.   



 
 

Wij bewaren al uw documenten online in uw eigen beveiligde omgeving.  

 

Na Jaarlijks onderhoud worden alle nieuwe documenten toegevoegd in uw klantenportaal. Nooit meer zoeken 

naar een oude mail of een map waar de oude incorrecte gegevens in staan.  

 

 

 

In de onze klanten portaal hebben wij een 

handige kennisbank toegevoegd. Hier kunt 

u veel documenten, handleidingen en 

catalogussen in vinden en downloaden. 

  



 
WiltsVeilig levert, adviseert en installeert beveiligingsproducten die hun tijd ver vooruit zijn. Camerabeveiliging, 

brandbeveiliging, inbraakbeveiliging en persoonlijke beveiligingsmiddelen zijn de vier hoofdlijnen die WiltsVeilig 

in zijn assortiment aanbiedt. Tevens geven wij Bhv-cursussen en maken wij de RI&E en/of bedrijfsnoodplan op 

maat voor bedrijven. Onze technische dienst staat 24/7 voor u klaar. Wij hebben voor alle beveiligingsaspecten 

een passende oplossing. Onze producten zijn allemaal van de beste prijs-kwaliteit verhouding. Alle producten die 

wij in ons assortiment hebben, zijn door ons getest en goed bevonden. Wij houden hier dan ook scherp toezicht 

op en kunnen hier snel op inspelen indien nodig. Onze afspraken met leveranciers zijn helder en duidelijk, zo 

kunnen wij heldere afspraken maken met u als klant. Mocht er een specifieke vraag komen kunnen wij dit goed 

oplossen doordat wij innovatief en oplossingsgericht zijn. 

 

 

 Camerabeveiliging 

  Cameratoezicht 

  Mobiele cameratoezicht 

  Procesbewaking 

  Zorgtoezicht 

  Netwerk oplossingen 

 Brandbeveiliging 

  Keuring en onderhoud draagbare blusmiddelen 

Brandmeldinstallaties 

  Keuring en onderhoud noodverlichting  

  Keuring NEN 3140 apparaten en elektrische installaties 

  Bhv-cursussen, AED’s, EHBO 

  RI&E, bedrijfsnoodplannen  

 Inbraakbeveiliging 

  Alarmsystemen 

  Mistgeneratoren 

  Opritverklikkers/ IR Beam 

  Hang en sluitwerk 

Brand/ inbraak kluizen 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

  Zorg noodalarmen 

  Zorg hulpmiddelen 

    PBM’s 


