
bouwplaats beveiliging
logisch binnen onze 

multidisciplinaire aanpak!



We geloven in een multidisciplinaire aanpak van iedere e-installatie. Van woonhuis tot omvangrijk utiliteitsproject – hoe groot of klein 

ook, er schuiven altijd verschillende specialisten aan. Alleen zo vinden we de oplossing die optimaal aansluit. Compleet en toekomst-

bestendig. Door voorbij de vraag te kijken, realiseren de Connectors van Markhorst (want zo noemen wij onze mensen) esthetische en 

bovenal perfect functionerende e-installaties. Slimme oplossingen op het gebied van elektro, beveiliging, toekomst energie, keuring en 

service & onderhoud. Wij maken iedereen méér dan klaar voor de dag van morgen.

Dat we binnen onze multidisciplinaire aanpak alles voor je regelen, dat wist je al. Máár er is altijd meer mogelijk. Daarom introduceren 

wij binnen ons bedrijfsonderdeel beveiliging, Markhorst bouwplaats beveiliging. 

Het is eigenlijk een optelsom: we maken alles op het gebied van e-installatie binnen jouw bouwproject en we bewaken alles op de 

bouwplaats. Groot voordeel voor jou? Eén partner die alles maakt, dus ook één aanspreekpunt. Dat werkt wel zo prettig, effectief en 

efficiënt.  

Actieve camera’s die waarschuwen met licht en geluid (gesproken) wanneer iemand de bouwplaats betreedt.

 1x NVR met LAN communicatie, 

4 kanalen, 1TB opslag

2x Muursteun voor IP camera

 1x Dakmast 2m met tegelvoet

2x Mastbeugel

2x IP dome camera 2MP WDR en actieve afschrikking 

(optisch en akoestich)

1x App voor bediening, logboek en instellingen 

Android en/of iOS

• Aanschaf inclusief eenmalige plaatsing  € 1.900,00

• Huur per maand exclusief plaatsing  € 100,00

• Plaatsing eenmalig    € 300,00

Getoonde bedragen zijn exclusief BTW.

Kosten pakket ‘goed gehoord’

Basis beveiliging bouwplaats: Pakket ‘goed gehoord’



Draadloze inbraakbeveiliging voor bewaking van het binnen- en buiten terrein en rondom bouwketen.

Op basis van onze jarenlange ervaring binnen de camera-, inbraak- en brandbeveiliging kunnen wij bouwplaatsen conform na  

genoeg iedere wens ‘beveiligingen’. Neem contact met ons op om jouw wens kenbaar te maken, zodat wij met de perfecte 

oplossing kunnen komen!

connect direct
Binnen Markhorst en de verschillende bedrijfsonderdelen hebben we een aantal ‘eer-

ste’ contactpersonen; specialisten ofwel Connectors binnen hun specifieke vakge-

bied. Zo ben jij er zeker van dat je altijd ‘connect’ met de juiste persoon. Da’s wel zo 

handig, effectief en efficiënt. Ofwel, dit sluit beter aan. Binnen Markhorst beveiliging 

is Jeroen jouw eerste aanspreekpunt, zowel zakelijk als particulier. Je bereikt hem via:   

+31(0)497 726661 | j.heesters@markhorstbv.nl

We helpen je graag verder met het beveiligen van jouw bouwplaats.

Maatwerk beveiliging bouwplaats

Wil je meer weten?

1x Hub met GSM en LAN 

communicatie, 100 zones, 50 gebruikers

2x Draadloos magneetcontact

4x Draadloze PIR/Radar detector 12m

1x Draadloze buitensirene-/flitser

2x Draadloze buiten detector 15 meter 

met anti masking functie

1x App voor bediening, logboek en instellingen 

Android en/of iOS

• Aanschaf inclusief eenmalige plaatsing  € 1.500,00

• Huur per maand exclusief plaatsing  € 70,00

• Plaatsing eenmalig    € 200,00

Getoonde bedragen zijn exclusief BTW.

Kosten pakket ‘goed gezien’

Kerver 4, Eersel - +31(0)497 51 40 64 - markhorstbv.nl

Basis beveiliging bouwkeet: Pakket ‘goed gezien’


