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SUBSIDIE VOOR BEVEILIGEN MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

Komt u in aanmerking?
K ij k vo or in f o o p de web s it e!

Is uw winkel/bedrijf voldoende beveiligd tegen criminaliteit?
Het treffen van de juiste maatregelen kost vaak veel tijd en geld.
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie erkent uw probleem
en wil u daarbij helpen met de onafhankelijke beveiligingsscan voor

VEILIGHEID KLEINE BEDRIJVEN
(www.stavoorjezaak.nl)
Wat is de beveiligingsscan en kom ik in aanmerking voor subsidie?

Beveiligingsscan
Weet u niet zeker of u voldoende beveiligingsmaatregelen heeft
genomen? Als onafhankelijk beveiligingsadviseur voeren wij voor u
de beveiligingsscan uit. In ongeveer anderhalf uur beoordelen wij de
onderneming op organisatorische, bouwkundige en elektronische
veiligheidsaspecten. De aanbevelingen worden verwerkt in een
vertrouwelijk beveiligingsrapport met concrete aanbevelingen.
Als adviseur helpen wij u ook bij de aanvraagprocedure. U kunt zelf
een adviseur kiezen op www.stavoorjezaak.nl. De scan kost € 350,- (excl. BTW)
per vestiging. Hiervan krijgt u € 300,- subsidie per vestiging. Als ondernemer betaalt
u slechts een eigen bijdrage van € 50,- per vestiging.

Voorwaarden subsidie VKB
• vestiging met maximaal 10 medewerkers (fte)
• maximaal 5 vestigingen (niet meer dan 10 fte per vestiging)
• ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (K.v.K.)
Wilt u het risico beperken, dat u slachtoffer wordt van criminaliteit?
Laat u helpen bij het nemen van de juiste maatregelen. Het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie subsidieert deze maatregelen met
50% van de kosten per vestiging tot een maximum van € 700,-. Voorwaarde voor
subsidie is, dat u een beveiligingsscan per vestiging laat uitvoeren. Alleen maat
regelen uit de scan worden gesubsidieerd.

WILT U MEER WETEN?
Ga voor de aanvraagprocedure en/of meer informatie naar de website
www.stavoorjezaak.nl of neem meteen contact op met een VKB-adviseur in uw regio:

Prisma Security
Hertog Reinaldstraat 11, 6121 NK  Born
Tel.: 046 4115118 / Fax: 046 4115119
manuel@prismasecurity.nl
www.prismasecurity.nl

